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LIETUVOJE IR

LIETUVOJE IEŠKOMA NAUJŲ BŪDŲ 
NAFTOS PROBLEMOMS IŠSPRĘSTI

Kadangi Rusija, kuri lig šiol 
tiekdavo Lietuvai naftų, yra ne
patikimas prekybos partneris ir 
dėl to Lietuva ir jos žmonės yra 
daug nukentėję, dabar Lietuvo
je atskleidžiama vis daugiau nau
jų bandymų išspręti naftos pro
blemas.

Lietuvos spaudoje rašoma, 
kad dr. Vytautas Dambrava, 
Lietuvos ambasadorius Vene- 
zueloje, Lietuvai siūlo alternaty
vų. Jis atvyko į Vilnių su Vene- 
zuelos naftos bendrovių preky
bine delegacija aptarti naftos rei
kalų. Diplomatas atvežė tris naf
tos bendrovės vadovus, atsto
vaujančius firmoms “Belcom” ir 
Combel C A”. Tai didelės naftos 

tiekėjos, eksportuojančios apie 
du su puse milijono statinių per 
dienų. Joms priklauso Europoje 
veikianti firma “Veba” ir kitos 
naftos firmos JAV.

Svečius priėmęs premjeras 
Adolfas Sleževičius ir susi
pažinęs su jų planais, įvertino, 
kad tai esųs vienas solidžiausių 
projektų. Bet dabar sprendimo 
dar nepadaryta, nes tai bus nu
statyta konkurso keliu.

Venezuelos prekybininkai ap
siimtų ne tik tiekti naftų Lietu
vai, bet ir padėti surasti rinkų 
tiems jos šalutiniams produk
tams, kurie dabar neatitinka 
tarptautinių standartų. Jie žada 
sumoderninti ir Mažeikių ga
myklų, kad ji įstengtų išplėsti 
savo pajėgumų visu 100 procen
tų, o ne 30%, kaip tai yra dabar. 
Ta gamykla esanti verta apie 
$700 milijonų, beveik neturi 
skolų ir galinti neribotai plėstis. 
Jau dabar ji gali pagaminti 40 
tūkstančių tonų naftos be švino. 
Lietuva galėtų nafta apsirūpinti 
pati ir dar jų eksportuoti.

Telieka klausimas naftos ter
minalo. Venezueliečiai siūlo tiekti 
naftų per Klaipėdoje esančius tank
laivius. Jie sutinka pastatyti ir 
laikiną platformų. Esama gali
mybės panaudoti ir Latvijos ter
minalą Ventspilyje. Atkrenta vi
siškai ekologinė grėsmė. Anot 
jų, juk ir dabar Klaipėda trans
portuoja Rusijos naftą į Skandi
naviją, tuo labiau, kad pasaulinė 
technologija yra gana tobula.

Venezuelos nafta į Klaipėdų 
greičiausiai ateitų per Vakarų 
Europą ar JAV firmas, kurioms 
ji tiekiama, nes tiesioginis žalia
vų pristatymas iš Venezuelos per

APIE LIETUVĄ

— Europos Bendrijos šalys 
balandžio 19 d. Kopenhagoje pa
reiškė, kad Rusijps kaltinimai 
dėl žmogaus teisių pažeidimų 
Baltijos šalims yra neįrodyti, ir 
pareikalavo, kad Rusija atnaujin
tų savo kariuomenės, kurios dar 
yra apie 43,000, ištraukimų iš 
Baltijos valstybių. Pasitarime 
dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos užsienio reikalų mini
strai. “Europos Bendrijos šalys 
tęsia spaudimų Rusijai dėl gali
mai ankstyvesnio, teisėto ir pil
no kariuomenės ištraukimo iš 
Baltijos šalių”, —pareiškė Dani
jos užsienio reikalų ministras 
Niels Helveg Peterson.

— Lietuvos Prezidentas Al
girdas Brazauskas balandžio 15 
d., pirmojo oficialaus vizito Lon
done metu, pareiškė, kad Lietu
voje ir toliau bus tęsiamos eko
nominės ir politinės reformos, 
tačiau kai kurie sunkūs pasikeiti
mai negali būti padaryti staiga. 
Brazauskas patvirtino, kad Ang
lijos premjeras J. Major pažadė
jo padidinti techninę pagalbų 
Lietuvai, nors konkretaus skai
čiaus nebuvo pateikta. Lietuvos 
prezidentas taip pat turėjo po
kalbius su Anglijos žemės ūkio 
ir energetikos ministrais, biznio 
lyderiais, parlamento nariais ir 
su Europos Rekonstrukcijos ir 
Vystymo Banko vadovais. Konk
rečių skaičių apie pagalbų ar kre
ditus nebuvo pateikta. Brazaus
kas savo trijų dienų vizitų apibū
dino kaip paieškų “galimybių, 
kreditų ir finansinių paslau
gų. .. ir stiprinimų mūsų ryšių po
litiškai ir ekonomiškai”. Lietu
vos Prezidentas taip pat pa
reiškė, kad jis atmetė Rusijos 
užsienio reikalų ministro A. Ko- 
zyrev pasiūlymų sudaryti žmo
gaus teisių komisijų Baltijos re
gionui.

— Lietuvos parodų centre 
“Litexpo” balandžio 21-24 die
nomis vyksta Suomijos gaminių 
paroda “Finnish-Expo 93”. Tai 
antroji Suomijos gaminių paroda 
Vilniuje. Joje dalyvauja 24 Suo
mijos firmos. Parodos rengėjai 
teigia, kad suomiai Lietuvoje 
nori ne tik parduoti, bet ir pirkti 
šalies gaminių. Juos domina ne 
tik pramonės gaminiai, bet ir 
grybai, uogos, garsiesiems Suo
mijos likeriams, firmos, pagei
daujančios įgyvendinti bendrus 
projektus.

—19 Lietuvos įmonių Šveica
rijoje, Bazelyje, dalyvavo pla
taus vartojimo gaminių parodoje 
“MUBA-93”. Lietuva domėjosi 
Vokietijos, Prancūzijos, Bulgari
jos ir Izraelio verslininkai. Įmo
nių atstovai namo parsivežė po 
keletu konkrečių pasiūlymų.

— Danija ir Lietuva pasirašė 
sutartį dėl prekybos ir firmos 
ženklų abipusės apsaugos. Šiuo 
susitarimu faktinai pratęsta 1934 
m.pasirašytoji sutartis, saugojusi 
verslininkų ir biznierių firmas 
nuo jų firmų ženklų padirbinėji
mo.

— Stutthofo kaliniams atmin
ti Kaune prie buvusių hitlerinės 
okupacijos metais Gestapo 
rūmų, Vytauto pr. 79, atidengta 
memoralinė lenta “Lietuvos 
kankiniams Stutthofo naciniame 
konclageryje. 1943-1993”. 

brangiai kaštuotų. Pasitarimuo
se su Lietuva vyravo nuomonė, 
kad palankiausia būtų aprūpinti 
nafta iš Vokietijos ar Anglijos per 
Ventspilio uostų.

jei Lietuva vis tiek norėtų sta
tytis terminalų, tai ji turi pasirin
kimų. Salia kelių jau užregistruo
tų pasisiūlymų, balandžio mėne
sį į Lietuvą atvyksta atstovai vie
nos Prancūzijos firmų, kuri spe
cializuojasi terminalų ir naftotie
kių statyboje. Delegacija prista
tys termino statybos projektų 
žymiai mažesnėmis kainomis nei 
pasaulinės ir lig šiol siūlytos Lie
tuvai.

Iš kitos pusės Lietuvoje vis la
biau įsigali mintis verstis savo 
šaltiniais. Lietuvos geologai yra 
suradę 15 naftos telkinių, bet lig 
šiol dar nė vienas jų neeksploa
tuojamas. Valstybinė Gargždų 
įmomė “Genčių nafta”, priėmusi 
švedų akcinę bendrovę “Svens- 
ka Petroleum Exploration”, pla
nuoja iš Gargžduose esančio tel
kinio per du dešimtmečius gauti 
virš milijono tonų naftos. Ji būtų 
perdirbama Mažeikiuose. Iš jos 
Lietuvai tektų daugiau kaip $100 
milijonų pelno.

Bet vyriausybė dar neapsi- 
sprendusi, kų daryti kituose tel
kiniuose. Dabar jai reikės kon
kurso būdu nuspręsti, kuriai 
užsienio firmų suteikti pirme
nybės teisę traukti naftą. Kon-

Taip atrodo Lietuvos naujieji vartai į pasaulį — neseniai atidary tas Vilniaus aerouosto 
keleivių terminalas, per kurį vyksta susisiekimas su užsieniu. Viktoro Ka|xx' taus nuotrauka

IŠEIVIJOS jNAŠAS LIETUVOS KULTŪRAI
— VIII Lietuvių Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas —

Kovo 14 d. Pasaulio Lietuvių 
Centre, Lemonte, visuomenė ir 
spaudos bei radijo darbuotojai 
painformuoti apie Aštuntųjį 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziumų, 
rengiamą šiemet lapkričio mėn. 
24-28 dienomis Pasaulio Lietu
vių Centre, Lemonte, ir jauni
mo Centre, Chicagoje.

Informacinę popietę pradėjo 
simpoziumo Tarybos pirminin
kas A. Kerelis, supažindindamas 
susirinkusiuosius su Tarybos 
sudėtimi. Jų sudaro po du atsto
vus iš kiekvienos organizacijos: 
Lituanistikos Instituto (atstovai 
dr. V. Kelertienė ir A. T. Anta
naitis), Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos (atstovai dr. K. 
Ambrazaitis ir dr. G. Balukas), 
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos (atstovai A.

Kerelis — Tarybos pirmininkas 
ir L. Maskaliūnas) ir JAV Lietu
vių Bendruomenės Krašto val
dybos (atstovai dr. J. Račkauskas 
ir dr. R. Vitras). Tarybos uždavi
nys yra organizuoti simpoziu
mus, kad lietuviai mokslininkai 
turėtų progų suvažiuoti, aptarti 
savo darbų reikšmę atsikurian
čiai Lietuvai, duoti visuomenei 
progos susipažinti su mūsų kū
rėjų ir mokslininkų pasiekimais. 
Šio simpoziumo tema — išeivi
jos įnašas į Lietuvos kultūrų.

A. Kerelis supažindino susi
rinkusiuosius su aštuntojo sim
poziumo Mokslinės Programos 
Komiteto pirmininku dr. 
Kęstučiu Kebliu ir Organizaci
nio Komiteto pirmininku Albinu 
Kamium.

Dr. K. Keblys pranešė savo 

kursas įvyks gegužės mėnesį.
Tame konkurse ruošiasi daly- 

\ auti ir grupė vietinių verslinin
kų, geologų, tarp kurių yra ir 
Lietuvos naftos telkinių atradė
jas dr. Vincas Korkutis. Jie įstei
gę akcinę bendrovę ir pasivadinę 
Žemės turtai”.

Vienas jos steigėjų, buvusio 
Lietuvos geologijos instituto di
rektoriaus pavaduotojas dr. Gi
ri utis Juozapavičius neseniai lan
kėsi Australijoje, ieškodamas už
sienio lietuvių tarpe patyrusių 
specialistų, kurie kartu su Lietu
vos geologais sudarytų branduo
lį, sugebantį konkuruoti su kito
mis pasaulio firmomis.

Dr. Juozapavičius susitiko su 
keliais tokiais specialistais ir ap
tarė veikimo planus ir nuspren
dė bendrovės direktoriais kviesti 
patyrusius Lietuvos ir užsienio 
naftos žinovus. Tuo klausimu jau 
kreipiamasi į pasaulio lietuvius, 
kviečiant remti šių akcinę ben
drovę ir įsigyti akcijų.

Aiškinama, kad iš tokios bend
rovės būtų neabejotinos naudos. 
Pirmiausia, būtų paspartintas 
Lietuvos aprūpinimas taip trūks
tama nafta iš sžtvo telkinių. An
tra, visa nafta pasiliktų Lietuvo
je, gautojo pelno dalis atitektų 
akcininkams, o kita dalis būtų in- 
vestuojarha į naujų naftos telki
nių paieškas ir užtikrintų Lietu
vai naftą ateičiai.

Mokslinės Programos Komiteto 
sąstatą. Jame yra: A. Bublys — 
architektūra ir dailėtyra, A. Mal- 
canaitė-Gaškienė — socialiniai 
mokslai, V. Kelertienė — kalbo
tyra ir literatūra, A. Kuolas — 
technologiniai mokslai, L. Saba
liūnas — istorija ir politiniai 
mokslai, E. Sakadolskienė — 
muzikologija, D. Šatas — griež
tieji mokslai, A. Vanagūnas — 
medicina ir odontologija, A. 
Zailskaitė — teologija ir filosofi
ja. Šie asmenys savo keliu kvies 
į simpoziumą atitinkamus spe
cialistus skaityti paskaitų.

Dėl finansinių sunkumų šiam 
simpoziumui iš Lietuvos bus 
kviečiama daug mažiau moksli
ninkų, negu anksčiau. Kad sim
poziumas būtų įdomesnis visuo
menei, apie pusę programos

Prel. Petras Butkus

AUSTRALIJOJE MIRĖ 
PRELA TAS PETRAS BUTKUS
Prel. Petras Butkus, Sydney 

lietuvių kapelionas ir Australijos 
lietuvių katalikų sielovados di
rektorius, 1993 m. balandžio 14 
d. po sunkios ligos mirė Šv. Juo
zapo ligoninėje, Aubum, Syd
ney priemiestyje.

Laidotuvių apeigos vyks ba
landžio 23-24 dienomis Šv. Joa
chimo parapijos bažnyčioje, Lid- 
combe, kurioje Sydnėjaus lietu
viai turėjo reguliarias lietuviškas 
pamaldas per paskutiniuosius 40 
metų.

-o-
Petras Butkus buvo gimęs 

1914 m. sausio 9 d. Lekave, Ne
makščių parapijoje. Baigęs Ra
seinių gimnaziją 1933 m. ir Tel- 

planuojama sutraukti į pilnaties 
sesijas lietuviams aktualiomis te
momis.

Organizacinio Komiteto pir
mininkas A. Kamius pranešė 
apie savo komiteto sudėtį: V. 
Drupaitė — sekr., A. Kamiene 
— reikalų vedėja, L. Šlenys — 
ižd., R. Vaitys — Simpoziumo 
leidinio redaktorius, B. Zalato
rienė — transportacija, vieš
bučiai, B. Vindašienė — regi
stracija, B. Jasaitienė — lėšų rei
kalams, D. Šlenienė — parodos. 
I. Kerelienė, N. Maskaliflnienė, 
A. Vaitienė — renginiai, S. Zala- 
torė — spauda Lietuvoje.

Kamius taip pat painformavo 
apie simpoziumo proga įvyksian
čius renginius:

.lapkričio 20 d. lietuvių daili
ninkų parodos atidarymas Pa
saulio Lietuvių Centre, Lemon
te;

lapkričio 24 d. susipažinimo 
vakaras ir registracija Jaunimo 

šių kunigų seminariją, 1938 m. 
balandžio 16 d. vysk. Justino 
Staugaičio buvo įšventintas ku
nigu. Pirmąsias mišias aukojo 
gimtinės parapijos bažnyčioje.

Kun. Petras Butkus kapelio- 
navo Telšių moky tojų seminari
joje, amatų mokykloje, Tauragės 
mokytojų seminarijoje, buvo 
Dragūnų pulko kapelionas.

Karo metu už lietuvišką veiklą 
vokiečių buvo suimtas ir patal
pintas į Soldau koncentracijos 
stovyklą. Karui pasibaigus, Tū- 
bingene studijavo filosofiją ir li
tuanistiką, kartu eidamas ir ka
peliono pareigas Tūbingeno- 
Pfulingeno lietuvių gimnazijoje 
ir Reutlingeno lietuvių kolonijo
je.

Australijon kun. Butkus atvy
ko 1949 m. ir buvo Bathursto pa
reinamosios stovyklos ir Govvros 
šeimų stovyklos kapelionu. 1950 
m. buvo paskirtas Sydney lietu
vių kapelionu. Gyvendamas 
Sydney.yra ėjęs įvairias pareigas: 
kurį laiką buvo LB Krašto valdy
bos vicepirmininkas, vadovavo 
savišalpos “Caritas fondui, 
buvo Katalikų Kultūros Draugi
jos vadovas, skautų ir ateitininkų 
dvasios vadas, vadovavo Katali
kų Kunigų Sekretoriatui, buvo 
Tautos Fondo atstovas. Lietuvių 
namų steigėjas, spaudos bendra
darbis, kultūrinio laikraščio 
“Užuovėja redaktorius, knygos 
“Tautų šventovėse autorius, 
eilės populiarių eilėraščių, 
vėliau virtusių dainomis (“Do
mine exaudi”, “Kaip obelis ma- 
myt palinkus”) autorius. Plunk
snos klubo bei Rašytojų būrelio 
narys.

Plačią kun. Petro Butkaus 
veiklą įvertindamas, 1982 m. 
pradžioje Šv. Tėvas jubiliatą 
pakėlė į prelatus, o Anglijos ka
ralienė suteikė M.B.E. (“Most 
Excellent Order of the 
British Empire”) ordiną.

Centro kavinėje, Chicagoje;
lapkričio 25 d. simpoziumo 

atidarymas ir paskaitos Pasaulio 
Lietuvių Centre. Lemonte;

lapkričio 26 d. paskaitos, o va
kare — Literatūros ir muzikos 
vakaras Jaunimo Centre, Chica
goje;

lapkričio 27 d. paskaitos, vaka
re pokylis The Lexington House 
restorane;

lapkričio 28 d. Pasaulio Lietu
vių Centre, Lemonte, ekume
ninės pamaldos pal. J. Matu
laičio koplyčioje, o po jų — sim
poziumo uždarymas PLC di
džiojoje salėje.

Taip pat buvo perskaitytas ir

I nukelta į į /m/J



Tai ne kokie turistai ar žuvininkai maišo pajūrio smėlį ir bangas Palangos pliaže dar 
šiuo ankstyvu pavasario laiku. Tai Lietuvos aukso ieškotojai. Uraganų įaudrinti Baltijos 
vandenys kasdien iš jūros dumblo išmeta gintaro, kurį žmonės žvejoja tinklais, ranko
mis, net lietsargiais. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

LOS ANGELES, CA
Velykų šventė Šv. Kazimiero 

lietuvių parapijoje praėjo su re
liginiu pakilimu. Parapiečiai 
gausiai lankė ir dosniai rėmė 
savo religinį centrų. Priešvelyki- 
nis susikaupimas-rekolekcijos 
Verbų sekmadienį baigtas iškiliu 
religinės muzikos koncertu. 
Muz. Viktoro„Kalio vadovauja
mas parapijos choras ir kviesti
niai solistai iš Los Angeles ope
ros ir Master Chorale atliko 
Theodore Dubois oratoriją 
“Septyni paskutiniai Kristaus 
žodžiai”. Vargonais palydėjo 
muz. Paulius Vytas.

S v. Kazimiero lietuvių para
pijos mokyklos vaikučiai (arti 
šimtinės), savo mokytojų pa
ruošti, su atitinkama rimtimi ir 
pagarba balandžio 2 d., penkta
dienį prieš Verbas, mokyklos 
kieme inscenizavo Kristaus kan-

jos salėje.
Ateitininkų metinė šventė 

įvyks balandžio 25 d. Pagrindinę 
kalbą pasakys nevvyorkietė 
Gintė Damušytė, Lietuvos Misi
jos prie JT patarėja.

JAV Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos suvažiavimas įvyks ba
landžio 30 - gegužės 2 dienomis 
Bay View Plaza Holiday Inn pa
talpose, Santa Monica, CA.

“Antras kaimas” atvyksta iš 
Chicagos ir gastroliuos Sv. Kazi
miero lietuvių parapijos salėje 
gegužės 1 ir 2 dienomis.

Lietuvos tautinės muzikos in
strumentų muziejaus “Tutučio” 
mokyklos dėstytojų koncertas 
Sv. Kazimiero lietuvių parapijos

salėje įvyks gegužės 22 ir 23 die
nomis.

A. a. Vincas Kazlauskas, prieš 
metus miręs teisininkas ir visuo
menininkas, žmonos Valerijos ir 
dukros Birutės Vitėnienės ini
ciatyva prisimintas balandžio 4 
d. Mišias už velionį aukojo prel. 
V. Bartuška, paminklą Forest 
Lawn kapinėse pašventino prel. 
J. Kučingis. Prisiminimo pietūs 
vyko Tautinių Namų salėje. Pri
taikytai programai vadovavo 
Juozas Kojelis. Kalbėjo rašytoja 
Alė Rūta, poetas Bernardas 
Brazdžionis, poetė Dana Mit
kienė, šeimos draugė Ona Mi
kuckienė ir kt.

L.Ž.K.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose.Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Sims- 
bury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

KUR BUVO 15 KITŲ?
Kovo 26 d. laidoje “Draugas” 

paskelbė Lietuvos lietuvio Povi
lo Šilo straipsnį “Tarp neomark- 
sizmo ir Vakarų demokratijos”, 
su kurio mintimis turėtų susi
pažinti, mano nuomone, politiš
kai ir visuomeniškai aktyvi lietu
vių išeivija.

Pirmiausia, kas yra tas išeivi
joje veik nepažįstamas Povilas 
Šilas? ’ .

įvadinėje straipsnio dalyje nu
rodoma, kad Šilas yra teisinin
kas, 1941 m. Laikinojoje Lietu
vos vyriausybėje buvęs teisingu
mo viceministras. Kai 1944 m. 
vieni Vliko nariai buvo nacių 
suimti ir išvežti, o kiti patys pa
sitraukė į Vakarus, Šilas su kitais 
dviem sudarė II Vliko prezidiu
mą ir liko Lietuvoje. Paskutiniu 
momentu pasitraukė ir kiti du. 
Šilas liko vienas, ir už rezisten
cinę veiklą sumokėjo aukštą kai
nų.

Išeivijos rezistencija okupaci
jos metu su iš sovietų lagerių 
grįžusiu Šilu palaikė atsargius 
ryšius. Šilas yra parašęs prisimi
nimus, ir jiems išleisti ateitinin
kų “Kęstučio” korporacija telkia 
lėšas.

Nors ir su apardyta sveikata, 
Šilas Lietuvoje veikia Krikščio
nių demokratų partijoje, ateiti
ninkuose, Sausio 13-sios Brolijo
je.

Šilas savo straipsnyje tvirtina, 
kad Lietuvos komunistai prieš 
rinkimus į Aukščiausiąją Tarybą 
1990 m. persirikiavo su Gor
bačiovo palaiminimu, o ne prieš 
jo valią, kaip išeivijoje kai kurie 
yra įtikėję.

Jis taip pat atskleidžia LDDP 
buvusių rinkimų strategiją: ap
šmeižti Landsbergį ir jo grupės 
vadovaujančius asmenis, nepa
leisti iš rankų savivaldybių, klai
dinti tikinčiuosius, išnaudoti

IŠEIVIJOS 
ĮNAŠAS
(atkelta iš I psl.)

marksistinį ateizmo ir nihilizmo 
palikimą žmonių žemesniems 
instinktams pateisinti, sunkinti 
ekonominį gyvenimą žmonių 
nepasitenkinimui kelti.

Jiems pasisekė, nes tokią stra
tegiją parėmė išlikusios komu
nistinės struktūros ir veik neiš
semiami iš komunistų perimti ir 
neteisėtai pasisavinti Lietuvos 
žmonėms priklausantys turtai. 
Darė klaidą Katalikų Bažnyčia, 
užimdama pasyvią poziciją.

Šrs neeilinis rezistentas labai 
įdomiai pasisako apie išeivijos 
įnašą į politinių jėgų Lietuvoje 
varžybas. Jis rašo: “Scenoje pasi
rodė išeivijos Kazys Bobelis, 
kaip gyrėsi, su ‘aukščiausiu po
piežiaus ordinu’ ”, ir “Petkaus ir 
Bobelio reklamuojama ‘Krikš
čionių demokratų sąjunga’... 
silpnino “Krikščionių demokra
tų partijos (kuriai aš priklausau) 
įtaką”. Su Bobelio “sąjunga” 
nuėjęs Marijampolėje reziduo
jąs vyskupas.

Grįždamas į atkurtosios nepri
klausomybės pradžią, straipsnio 
autorius padaro priekaištą ne at
skiram asmeniui, bet visai politi
nei išeivijai:

“Pirmųjų nepriklausomybės 
žingsnių neparėmė ir išeivijoje

veikęs Vlikas, nepripažinęs 1990 
m. kovo 11 akto, o Lietuvos vy
riausybės ir AT-bos narius vadi
no ‘okupuotos Lietuvos veikė
jais*, jei dr. K. Bobelis jautė ar
tumą LDDP, tai kur buvo 15 
kitų Vliką sudarančių partijų? 
Neteko girdėti, kad kuri iš jų 
viešą (Lietuvos nepriklauso
mybės) pripažinimą būtų pada
riusi”.

Povilas Šilas, paskutinis Vliko 
atstovas kovojančioje Lietuvoje, 
turi pilną teisę klausti “kur buvo 
15 kitų Vliką sudarančių parti
jų?” Turi teisę laukti atsakymų. 
Ar sulauks?

Juozas Kojelis

čios pagrindinius momentus 
Kryžiaus Kelio spektaklyje. Ši 
visokeriopo pagyrimo verta ini
ciatyva kartojama iš pereitų 
metų.

Prel. dr. Vincas Bartuška, 
eilę metų profesoriavęs Manhat
tan College, Bronx, NY, 1979 m. 
išėjo į ankstyvą pensiją ir prel. 
Jono Kučingio buvo pakviestas į 
Los Angeles Šv. Kazimiero lie
tuvių parapiją. Paskutinius 14 
metų uoliai talkinęs pastoracijo
je, gegužės 20 d. išvyksta į Lie
tuvą ir Vilkaviškio vyskupijoje 
eis generalvikaro pareigas. Išlei
stuvės nuoširdžiam dvasininkui 
rengiamos gegužės 16 d. parapi-

SHAL1NS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P!way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296- 
2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.). Tel. 
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, IncomeTax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminė
ti, kad esate ar norite būti J. Andriu ši o klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden 
Tavem, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvi- 
ni^i pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

BEPRASMES AUKOS 
LIETUVOJE IR KITUR

Pasaulinė Sveikatos organiza-, 1,294 žmonės nusižudė (di- 
cija, kasmet balandžio 7 d. mi- džiausią nusižudžiusių dalį su- 
ninti Pasaulio Sveikatos dieną, darė psichiniai ligoniai ir alkoho- 
šiemet skelbė tokį šūkį: likai). 779 žuvo autoavarijose.

“Brangink gyvybę, saugokis*/1, y. iš 100 tūkstančių žmonių au- 
smurto, venk neapdairumo”, toavarijose žuvo 21. Iš visflfeuvu-

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviš
ka ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei 
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd., 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". VVINC-FM 
90.5, VVorcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas 
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 508 753-7232

NEW YORK-NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK105.9 FM1 Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side,NY 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718428-4552. Fax 718 769- 
3302.

— Vytauto Didžiojo karo mu
ziejuje Kaune atidaryta paroda, 
kurioje eksponuojami Marvelės 
kapinyne rasti archeologiniai ra
diniai. Jie buvo užtikti Mar
velėje, kai ten 1991 m. ruoštasi 
Kauno miesto vandenvados įmo
nės statybai. Per dvejus metus 
užtrukusius tyrimus beveik 7 km 
kvadratiniame plote aptikta įvai
rių radinių, rodančių Lietuvos 
ryšius su centrine Europa.

— Rašytojo Kazio Binkio 100 
metų gimimo sukakties proga 
Vilniaus kamerinis teatras 
“Ąžuolas” kovo 31 d. parodė sce
noje jo komediją “Dešimt litų ir 
gyvybė”. Gimimo sukaktis bus 
rudenį. Veikalas bus vadinamas 
ir Binkio gimtinėje — Biržuose.

Juo medikai nori atkreipti žmo
nių dėmesį į priežastis, sukelian
čias nenatūralią žmogaus mirtį 
—traumas, savižudybes ir pan.

O Lietuvos medikai kvietė gy
ventojus atsargiai elgtis gatvėje, 
atidžiai vairuoti automobilį, lai
kytis saugaus darbo taisyklių. 
Būti atidesniems savo artimui. 
Neatstumti vieniems kitų dva-t 
sinės krizės metu, dažnai paska
tinančios kenčiantįjį pasitraukti 
iš nejaukaus, abejingo pasaulio.

Dvasinę krizę galbūt padės' 
įveikti ne tik šiltas užuojautos 
žodis, bet ir viltį teikiantis pava
saris.

Ta pačia proga orų prognozės 
rašytoja Inga Liutkevičienė 
“Lietuvos ryto” laikraštyje pa
teikė Lietuvos sveikatos moky
mo centro vyriausio gydytojo 
Kęstučio Janulio informaciją 
apie beprasmes aukas.

1992 m., Lietuvoje žuvo 5212 
žmonių, t.y. 1,300 daugiau negu 
1988 m. Pernai žuvusių žmonių 
skaičius prilygsta Nemenčinės, 
Širvintų miestelių gyventojų 
skaičiui.

šių autoavarijose — 10 proc. vai
kų.

Vakarų šalyse šis rodiklis gero
kai mažesnis. Prancūzijoje iš 100 
tūkstančių žūsta 19,8, Vokietijo
je 14,7, Didžiojoje Britanijoje 
9,5. 569 žmonės nuskendo, 394 
nužudyti, 293 mirė, apsinuodiję 
alkoholiu.

Statistika byloje, jog Lenkijo
je savižudžių skaičius dukart, o 
kitose Vakarų šalyse nuo trijų iki 
šešių kartų mažesnis negu Lietu
voje. Lietuvoje dėl įvairių prie
žasčių žūsta 1,5 karto daugiau 
žmonių negu Lenkijoje ir 3 kar
tus daugiau negu Vokietijoje. 
Dėl šiųmirčių gyvenimo trukmė 
Lietuvoje sutrumpėja 2,8 metų.

Dvidešimties metų statistika 
dar kraupesnė. Sveikatos moky
mo centro duomenimis, 1973- 
1992 metais nenatūrali mirtis iš
tiko 88 tūkst. 49 žmones. Per tą 
laiką įvykiuose, susietuose su 
transportu, žuvo 21 tūkst. 454 
žmonės. Nužudyti 4 tūkst. 113, 
nuskendo 8 tūkst. 887, nuo alko
holio mirė 7 tūkst. 73 žmonės.

KOLODNY&KOLODNY: Virginija Kolodny, lietuviškai kalbanti 
advokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, NY 10007. Tel. 
212 349-7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavi
mas, testamentai, išnuomojimai, kondominijumų reikalai. Turi 
leidimą praktikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSFY, NEW YORK - "Lietuvos atsiminimai", sekmadie
niais nuo 2 iki 3 vai. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. ’Music of Lithuania" programa, vedama anglų 
kalba iš tos pačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 
2 vai. popiet. Dr. J. J. Stukas - direktorius, 234 Sunlit Dr., 
VVatchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.

MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja visuo
se teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadvvay, 
Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 962-5810.

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEVY YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

MEMORIALS '
66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 

QUEENSN.Y. J1379
PHONES (718) 326- 1282; 326-3150

TAI MCSC VIENINTELE VIETA-

- GALU PARODE SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

garbės generalinio konsulo V. 
Kleizos sveikinimas ir linkėjimai 
simpoziumo rengėjams. “Nėra 
abejonės, kad šie simpoziumai 
sudaro progą lietuviui moksli
ninkui, bent trumpam, sugrįžti 
į savo tautinę šeimą, pasidalinti 
savo pasiekimais ir karstu paju
sti, jog niekada iš tos šeimos jis 
nebuvo išėjęs. Šiandien tie sim
poziumai taip pat labiau suartina 
mokslininkus bei kūrėjus, gyve
nančius Lietuvoje ar užsienyje , 
— rašė konsulas.

Informacinės popietės pabai
goje L. Maskaliūnas papasako
jo, kaip buvo organizuojamas 
prieš ketverius metus šeštasis 
simpoziumas. Jis buvo to simpo
ziumo Organizacinio Korųiteto 
pirmininkas, sumaniai vado
vavęs ruošai ir suradęs lėšas ir 
pragyvenimą 114-kai mokslinin
kų, atvykusių iš Lietuvos.

A. K.

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

Per Lietuvą praūžęs uraganas buvo nusiaubęs ir Palangą. Apgadino ir jos tiltą, kuriuo 
pavakarėm žygiuodavo vasarotojai saulės palydėti ’. Artėjant vasaros sezonui, pa
judėjo darbai prie tilto atstatymo. Bus tvarkomos ir kuopos, atstatomi gelbėjimo postai. 
Šiam projektui Lietuvos vyriausybė paskyrė 30 milijonų talonų.Viktoro Kapočiaus nuotr.

* LĖKTUVAI
* LAIVAI (CRUISES)
* TRAUKINIAI (AMTRAK)
* AUTOBUSAI

NUOMOJAMOS MAŠINOS 
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 

GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ 
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302
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Kova prieš infliaciją - 
žaidimas be pabaigos

Iki 1992 m. vasaros pabaigos 
Lietuvoje buvo nemadinga kalbėti 
apie antiinfliacinę politiką. Nesu
skubus, o gal ir nenorint išeiti iš 
rublio zonos, valdžios kabinetuose 
buvo išvystyta teorija apie "aplen
kiančią" infliaciją ir jos teikiamą 
naudą. Atseit, jeigu infliacija Lietu
voj aplenks bent kelis kartus inflia
ciją Rusijoj, tai kam ir tas litas 
reikalingas, jeigu turėsime savąjį 
rublį, kurio vertė bus žymiai ma
žesnė už Rusijos ir kitų respublikų.

Nieko nelaukiant, tą teoriją ir 
imta įgyvendinti. Lietuva tapo ly
dere tarp buvusių sovietinių respub
likų pagal kainų kilimo tempus. Tai 
nuskurdino vyresniąją gyventojų 
kartą, sukaupusią nemažus indė
lius bankuose.

Pajutus infliacijos pavojų, vy
riausybės viena po kitos ėmė skleis
ti utopines teorijas, kad įvedus litą 
tuoj Lietuva pabėgs nuo infliacijos. 
Tačiau litui įvesti nė viena iš vy
riausybių nesiėmė ryžtingų spren
dimų. Estijos pavyzdys įrodė, kad, 
laiku įvedus savą valiutą, atsirado 
galimybė išvengti daugumos žmo
nių nuskurdinimo ir pradėti kon
troliuoti finansinę padėtį.

1992 m. vasarą Rusija pakeitė 
atsiskaitymų su kitomis posovieti
nėmis valstybėmis tvarką. Lietu
vos vyriausybė ir bankas turėjo sku
biai persiorientuoti, nes tolesnis 
infliacijos skatinimas nebeteikė 
naudos ir galėjo visiškai sužlugdyti 
finansų sistemą. Tai suprato nauja
sis premjeras A. Abišala. Be griežtos 
kreditų kontrolės, buvo numatyta 
laikinai įšaldyti biudžetinių įstaigų 
darbuotojams atlyginimus, pensi
jas bei riboti vidutinio užmokesčio 
didėjimą valstybinėse akcinėse 
įmonėse.

Tačiau administracinės prie
monės Lietuvoje jau nebegalėjo 

suveikti taip, kaip jos gražiai buvo 
surašytos. Pajamų reguliavimas 
nebuvo derinamas su darbdavių ir 
visų dirbančiųjų interesais. Lietu
voje nebuvo sąlygų darbo užmokes
tį reguliuoti kartu su kainomis, nes 
jų įšaldymas, brangstant energeti
nėms žaliavoms, būtų sukėlęs ne 
vienos įmonės bankrotą. Be to, tai 
neatitiko Tarptautinio Valiutos 
Fondo remiamo kainų liberalizavi
mo dvasios. Šiomis aplinkybėmis 
reikėjo atsisakyti visiško darbo 
užmokesčio įšaldymo, sukėlusio 
katastrofišką gyventojų realių pa
jamų sumažėjimą.

Pajamų kontrolės politika buvo 
įvesta, nesirengiant rimtai kovoti 
su infliacija. Pavyzdžiui, 1992 m. 
spalio-gruodžio mėnesiais grynųjų 
pinigų kiekis padidėjo net 2.3 kar
to, nors išmokėtas darbo užmokes
tis valstybiniame sektoriuje išaugo 
10%, biudžetinės sferos darbuoto
jų atlyginimai ir pensijos nepasi
keitė, dividendai nebuvo išmoka
mi.

Nesėkmingi praeities eksperi
mentai nelengva našta gula ant 
dabartinės A. Šleževičiaus vyriau
sybės pečių. Jos pirmaeilis užda
vinys turėtų būti infliacijos sumaži
nimas. Ekonomistų vertinimu, 
balandžio mėnesį kainos padidės 
70-80 procentų, o JAV doleris kai
nuos 550-600 talonų. Naujoji vy
riausybė turi progą nebekartoti sa
vo pirmtakų klaidų. Lietuvos ban
kas turėtų tapti pilnaverčiu vyriau
sybės patneriu ir pinigų stabilumo 
garantu. Bankas pajėgs atlikti šį 
vaidmenį, jeigu bus nepriklauso
mas nuo politinių partijų valios ir 
įstatymu įpareigotas vykdyti nuo
seklią antiinfliacinę politiką.

Kovos prieš infliaciją žaidimas 
tęsiamas - paskutinieji vyriausybės 
sprendimai tai patvirtina: sprendi-

Su New Yorko lietuvių gyve
nimu yra sutapusi diplomato-mi- 
nistro Vaclovo Sidzikausko veik
la. New Yorke jis praleido savo 
gyvenimo 22-ejus paskutiniuo
sius metus. Čia reiškėsi jo plati 
veikla, čia jis ir mirė 1973 m. 
gruodžio 1 d.

Šiemet balandžio 10 d., Didįjį 
Šeštadienį, suėjo 100 metų nuo 
jo gimimo. Sukaktis prisiminta 
balandžio 11 d., per Velykas, 
Pompano Beach, FL, lietuviškų 
pamaldų metu. Kun. Vytautas 
Pikturna šios sukakties proga au
kojo mišias, kurias buvo 
užprašiusi ten gyvenanti velio
nio žmona Birutė Sidzikau- 
skienė. Kunigas savo pamoksle 
prisiminė sukaktį, velionio di
plomatinę veiklą.

100 metų sukakties proga dera 
ir plačiau prisiminti šį asmenį, 
kuris savo veikla sutapo su ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mu, savo veikla rašė atgimusios 
Lietuvos istoriją. Jau nuo 1918

mas leisti importuoti į Lietuvą kiau
lieną iš Vakarų Europos, dotuoja
mi kai kurie maisto produktai ir jau 
"geruosius" socializmo laikus pri
menantis sprendimas - dotuoti 
dviejų rūšių duoną. Deja, tik duo
nos tikroji kaina nuo to nebus 
mažesnė... a. J.

Ministras Vaclovas Sidzikauskas Nuotr. Vytauto Maželio

100 METŲ NUO DIPLOMATO - MINISTRO 
VACLOVO SIDZIKAUSKO GIMIMO

m. Sidzikauskas įsijungė į ne
priklausomos Lietuvos atstaty
mą, jos įtvirtinimą Europos dip
lomatijoje.

Suvalkijos sūnus
Sidzikauskas gimė 1893 m. 

Šiaudinėje, Kidulių vis., Šakių 
aps. Ši vietovė yra Nemuno 
kairėje pusėje prie Jurbarko.

1911 m. baigė Veiverių moky
tojų seminariją. Tai buvo mo
kykla, kuri sutraukė daugiausia 
Suvalkijos jaunimo. Dauguma 
Suvalkijos inteligentų, dalyva
vusių nepriklausomybės atstaty
me, ir buvo baigę tą seminariją. 
Tai buvo lyg tolimesnio išsilavi
nimo pagrindas.

1915 m. Maskvos VII gimnazi
joje jis eksternu išlaikė gimnazi
jos baigimo egzaminus ir gavo 
brandos atestatą. 1916 m. 
pradėjo studijuoti teisę Maskvos 
universitete.

Tai buvo Pirmojo pasaulinio 
karo metai. Viskas buvo nepasto
vu. Gi lietuviai inteligentai dar 
jungėsi į nepriklausomybės at
statymą, tai studijinis mokslas 

susitrukdė. Sidzikauskas teisės 
studijas vėliau tęsė Berno uni
versitete Šveicarijoje. Gi studi
jas užbaigė 1935 m. Vytauto 
Didžiojo Universitete Kaune. 
Jis Lietuvai daug padėjo diplo
matijos darbe, ypač įvairiose de
rybose su kitomis tautomis.

Valstybinėse tarnybose
Iš Maskvos grįžęs į Lietuvą, 

jis 1918 - 1919 metais buvo tei
singumo ministerijos reikalų 
vedėjas, baudžiamosios teisės ir 
administracijos departamento 
direktorius.

Lietuvai trūko žmonių diplo
matinėje tarnyboje, užsienio rei
kalų ministerijoje. Šiam darbui 
jėgas telkė iš visų pusių. Parinko 
jaunus gabesnius, lankstesnius 
žmones, kurie mokėjo daugiau^ 
kalbų.

Iš teisingumo ministerijos jis 
perėjo į užsienio reikalų ministe
riją. Jau 1919-1922 m. buvo Lie
tuvos misijos Šveicarijoje pirma
sis sekretorius, einąs atstovo pa
reigas ir atstovas, vėliau įgaliotas 
ministras Berlyne, nuo 1925 m. 
drauge Vienoje ir Berne 1931- 

1934 m. — įgaliotas ministras 
Londone ir Haagoje. Įsikūrus 
Tautų Sąjungai, jis 1920-1934 m. 
su kai kuriomis pertraukomis 
buvo Lietuvos atstovas. Čia ke
liais atvejais atstovavo Lietuvai 
Tautų Sąjungos tarybos posė
džiuose, svarstant Vilniaus bylą, 
Lietuvos seimo lenkų frakcijos 
skundą ir Klaipėdos krašto sei

melio skundą. Abi bylos buvo 
laimėtos. 1921 m. Tautų Sąjunga 
sukvietė Barcelonoje tarptau
tinę tranzito ir susisiekimo kon
ferenciją. Pirmą kartą atsikūrusi 
Lietuva dalyvavo tarptautinėje 
konferencijoje. Ir čia jos atstovas 
buvo Sidzikauskas.

Savo diplomatinėje tarnyboje 
jam teko dalyvauti įvairiose kon-

(nukelta į 5 psl.)

Sprogimai Lietuvoje 
ir jų. tyrimas

Balandžio 5 d. naktį vėl nugriau
dėjo sprogimas, tik šįkart ne Šiau
liuose, o Kaune. V. Krėvės prospek-
te iš pravažiuojančios mašinos prie 
vienos penkiaukščio namo laipti
nės išmestas kažkoks užtaisas. 
Sprogimas išmušė 27 langus (7 bu
tų ir laiptinės).

Nė vienas tų laiptinės butų gy
ventojas neprisipažįsta, kad sprogi
mas galėtų būti susijęs su juo. Tie
sa, ten gyvena vienas miesto tary
bos deputatas, bet nėra žinių, kad 
tas sprogimas būtų skirtas jam. 
Galbūt sprogdintojai supainiojo 
namus.

O balandžio 6 d. pas Lietuvos 
Respublikos prezidentą A. Brazaus
ką įvyko pasitarimas, kuriame da
lyvavo teisingumo ministras J. 
Prapiestis, generalinis prokuroras 
A. Paulauskas, vidaus reikalų mi
nistras R. Vaitekūnas, prezidento 
patarėjas nacionalinio saugumo 
klausimais A. Sadeckas. Tartasi dėl 
neatidėliotinų priemonių krimino
geninei padėčiai Lietuvoje stabili
zuoti.

Prez. Brazauskas nusprendė pats 
kontroliuoti Šiaulių viešbučio 
restorano ir kitų tuo metu Šiau
liuose įvykusių sprogimų aiškini
mą ir įpareigojo vidaus reikalų mi
nistrą kas dešimt dienų pateikti 
informaciją apie tyrimo eigą ir re
zultatus.

Lietuvos dienoraščio skeveldros
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Tai — Emilija Pivoriūnaitė- 
Cinauskienė, baigusi Vilniaus 
universitetą, tapo pedagoge, li
teratūros dėstytoja Kamajų vi
durinėje mokykloje, o pasitrau
kusi į pensiją Kamajuose gyve
na. Juozas Matuzonis, diplo
muotas miškininkas, kuriam lai
kui nukeltas į Žemaitiją^ 
pasižymėjęs darbštumu bei su
manumu, įsiprašęs į Rokiškio ra
jono girininkiją, čia daug gero 
padarė. Išėjęs į pensiją, apsigy
veno Rokiškyje, su žmona farma
cininke savo sklype augina vais
medžius ir gėles. Juozas nuvežė 
mane į Rokiškio rajono Miego- 
nių medelyną, kurį jis, būdamas 
vyr. miškininku, 1958 m. įstei
gė. Iš viso, keliuose miško kirti
muose, yra 18 ha daigynų. Jam 
vadovaujant, dirbę apie 50 žmo
nių, dabar mažiau. Milijonai me
delių, daugiausia eglaičių, iš čia 
persodinami šešiuose Lietuvos 
rajonuose, tad Miegonių daigy
nas, Matuzonio meilės kūdikis, 
eglėmis ir kitokiais medžiais 
apželdina trečdalį tėvynės. Da

bar, pensininkaudamas, dažnai 
atvažiuojąs pasižiūrėti, kaip kiti 
daigyne darbuojasi.

Sustojom prie nelaimingo Mi
liūnų kaimo, už 7 km nuo Rokiš
kio. Žalios kalvos. Aukštų eglių 
giria aplink. Žemė, aplaistyta 
krauju ir ašarom. Garbingi žem
dirbiai, po 1863 m. sukilimo, 
buvo ištremti į Sibirą. Jų vieton 
atkelti rusai-burliokai šio gra
žaus Lietuvos kampelio nepami
lo. Priešingai: kai 1940 m. vasarą 
atėjo raudonieji okupantai, jie 
padėjo terorizuoti visą apylinkę. 
1941 m. Lietuvos partizanai, na
ciams laiminant, apie 70 mi- 
liūniečių sušaudė. Grįžę bolše
vikai pastatė masyvų baltą ket
virtainį paminklą su visokių 
“didvyrių” bareljefais, o apy
linkės laukuose prikaišiojo lietu
vių dailininkų 11 medžio 
skulptūrų. Nuo Sąjūdžio pra
džios niekas nebeprižiūri nei pa
minklų, nei skulptūrų. Aukšta 
žolė, usnys.

Grįždami į Rokiškį, visiškai 
prie šiaurinės miesto ribos, su

stojome ties masiniais žydų ka
pais. Visi žinojome, kad Rokiškio 
apskrities žydus šaudė dviejose 
vietose: čia, užmiesty, ir Anta- 
našės dvaro laukuose, prie Obe
lių. Sį masinį kapą matau pirmąjį 
kartą. Tik lygi pieva, eglių supa
ma ir ant trijų pakopų baltas, gal 
pustrečio metro obeliskas. Vari
nėj ar bronzos lentoj įrašai, bene 
lietuviškai ir hebrajiškai. Pasi
tikėdamas nuotrauka, bloknoto 
nenaudojau. Gaila, įrašų neiš- 
skaitau. Bet ten guli tikrai bent 
poros tūkstančių žmonių kaulai. 
Gal ir kamajiškių, su kuriais lan
kiau pradinę mokyklą? Gal’gim- 
nazijos draugų, su kuriais žai
džiau ping-pongą? Mergaičių, 
kurias šokindavau?

Apėmė keistas jausmas. Abu 
su Juozu ilgai tylėjome. Beje, šis 
paminklas nėra taip apleistas, 
kaip Miliūnuose. Aplink veja 
šienaujama. Papėdėje padėta 
pora raudonų gėlyčių. Vis dėlto, 
čia reikalinga daugiau meilės. 
Manau, kad Bažnyčia ir viduri
nių mokyklų auklėtojai jaunimui 
jos įdiegę.

Užsukome į mano laikais vie
nintelę, Juozo Tumo-Vaižganto 
vardo gimnaziją, dabar to paties 
vardo vidurinę mokyklą. Nebe 
vienintelė Rokiškyje, o viena iš 
trijų. Buvo jau 16-ta valanda. 
Nors mokinukai nebevaromi 
derliaus nuimti, kaip 1988-siais, 
bet jų neradau dėl vėlyvo laiko.

Koridoriuose besidairančius 
užkalbino sekretorė Daiva Ur
bonienė, jaunutė, labai paslaugi 
moteriškė. Sužinojusi, kad esu 
iš Amerikos ir kad čia mano Alma 
Mater, siūlėsi parodyti viską, ko 
tik pageidausiu. Man tebemik- 
čiojant, atrakino buvusią klasę, 
paverstą gimnazijos muziejėliu. 
Prieš 4-rius metus muziejėlį 
rodė pats direktorius. Tuomet 
eksponatai kvepėjo “raudonuoju 
kampeliu”, su neproporcingai 
daug pasižymėjusių komjaunuo
lių nuotraukų. Dabar kai kurios 
nuotraukos dingusios, atsiradę 
daugiau mokytojų veidų. Tik, 
paskubom ieškodamas, neradau 
Sibiro tremtinių ir ten žuvusių: 
direktoriaus Šalkauskio, moky
tojų Petro Bliūdžiaus, 
Bliūdžiuvienės. Kankinių bent 
pavardėms turėtų įrengti pačią 
matomiausią vietą.

Ilgai ieškojusi raktų, Daiva 
įleido ir į salę, kur mano vaidinta 
scenoje, skaityta ir deklamuota, 
šokta, šokta, šokta. Nuostabai 
nebuvo galo: tokia mažytė dabar 
ta salė, tokia mažytė scena, bet 
tokių didelių, plačių kėdžių 
prigrūsta.

Pro langus į vakarus matyda- 
vom tuščią slėnį, o už jo—Juozo 
Tūbelio vardo pradžios mokyklą. 
Dabar nei slėnio, nei Tūbelio. 
Viską užgožę milžiniški medžiai, 
o pro jų šakas — tik maži protar
piai stogų, langų, mūrų. Galiau

siai, nors ir atsikalbinėjau, sek
retorė nuvedė pas naują ir jauną 
direktorių Egidijų Viliamą. 
Dviejų metrų tamsiaplaukis, su 
ūseliais, formaliai apsirengęs — 
kaip iš vitrinos. Juozas bandė 
mane su juo nufotografuoti. 
Mano aparatas užsikirto.Tai aš 
juos abu nutraukiau.

Kamajų bažnyčiai 
reikia bokštų

Kamajuose po kelias valandas 
praleidome rugpjūčio 17 ir rug
sėjo 8 dienomis. Buvome minė
tos literatūros mokytojos, mano 
vaikystės draugės Emilijos Pivo- 
riūnaitės-Cinauskienės svečiai. 
Vyrą prieš porą metų palaidoju
si, abiems dukterims su šeimo
mis gyvenant ir dirbant miestuo
se, ji čia viena vargsta skurdžia
me namely.

Pirmiausia aplankėme parapi
jos kleboną kun. Petrą Kielą, 
smulkaus veido, nekalbų bir
žietį. Emilijos ir kitų pasakoji
mais, parapijai esanti grąžinta 
stipri, erdvi raudonų plytų kle
bonija ir visas valakas, apie 30 
ha žemės. Tačiau į kleboniją 
kun. Kiela neskuba keltis — ten
kinasi mažų mediniu nameliuku 
šiaurvakariniame šventoriaus 
patvory. Kada, kas ir kaip pradės 
parapijai ūkininkauti, dar nekal
bama.

Klebonui duris atrakinant, šir

dis smarkiau suplakė. Čia buvau 
krikštytas, priėmiau Pirmąją Ko
muniją^ iš vysk. Kazimiero Pal- 
taro -— Sutvirtinimo sakramen
tą. Iškentėta kun. Keraičio dau
gybė valandinių nuobodžių pa
mokslų, o paaugus jau tik šven
toriuje laukta pamaldų pabaigos. 
Čia mano motina, kairėje pusė
je, apie vidurį, turėjo išsinuomo
tą klaupką, nes dėl reumatizmo 
negalėdavo stovėti. Gerai pažįs
tami visi trys altoriai ir dešinys 
(rytinis), šalia didžiojo altoriaus 
kambarys. Tai ne zakristija. Ta
me kambary klierikas džiovinin
kas Kazanavičius mus ruošė Pir
mai Komunijai, kai iš švento
riaus lietus sugindavo. Bet kle
bonas Kiela mus nusivedė į kai
rę, į zakristiją, kurioje gyvenime 
atsiradau pirmąjį kartą. Nei 
mums prašant, nei žinant ką 
turi, jis iš didelių stalčių ėmė 
traukti sunkius auksu ir sidabru 
•žėrinčius bažnytinius drabužius; 
arnotus, stulas, dar man nežino
mų pavadinimų. Tai esą šiai baž
nyčiai dovanos bene Kamajų 
dvarą valdžiusių didikų pereito 
šimtmečio vidury. Esą tikrai 
išausta iš stiklinių, sidabro ir 
aukso siūlų.

Vartydamos moterys aikčiojo 
iš susižavėjimo. Ar jie naudoja
mi? Ne! Tai kodėl čia, šiuose stal
čiuose dūli? Todėl, kad šiai 
bažnyčiai priklauso, jai dovano
ti. (Bus daugiau)



Į Lietuvę grjžta kūryba

AGNĖS LUKŠYTĖS DRAMA 
"KAVINĖ PO KADAGIAIS”

Išeivijoj žinoma beletriste 
Agnė Lukšytė, dabar gyvenanti 
Australijoje (9 Elwin St., Peak- 
hurst 2210), gimusi Subačiuje, 
mokėsi Panevėžio gimnazijoj, 
studijavo lietuvių kalbą, lite
ratūrą Kauno Vytauto Didžiojo 
ir Vilniaus universitetuose. Bai
gusi studijas, dėstė istoriją, lie
tuvių ir vokiečių kalbas Gardino 
lietuvių gimnazijoje. Pasitrau
kusi nuo komunistų invazijos į 
Vokietiją, buvo tarnautoja UNR- 
RA-IRA organizacijų, aprūpinu
sių benamius maistu ir dra
bužiais. Į Australiją ji atvyko 
1950 m., atliko 2-jų metų priva
lomą darbą, paskui buvo imi
grantų vaikų darželio mokytoja, 
o daugiausia — įstaigose maši
ninkė ir vertėja. Visada buvo arti 
lietuvių kultūrinės veiklos.

Kaip literatūros kūrėja, Luk
šytė pasireiškė jau Vilniuje no
velėmis periodikoj. Išeivijoj su 
novelėmis dalyvavo antologijoj 
“Pradalgė” (Londone, red. K. 
Barėno), “Drauge”, “Lietuvių 
dienose” (Los Angeles, CA), 
“Tėviškės aiduose” (Australijoj).

Novelių rinkinį “Kalnų vel
nias” išleido 1970 m., susilau
kusį gerų atsiliepimų iš lite
ratūros kritikų. Yra laimėjusi 
“Dirvos” premiją novelės kon
kurse.

Australijoj ji talkino “Mūsų 
pastogės” laikraščio redakcijai; ji 
paruošdavo lietuviškas radijo va
landėles (ir pati skaitydavo) Syd- 
nėjuje, Nevvcastely, Wologon- 
ge; ruošdavo ar papildydavo mo
kyklines programas... Visur lie
tuvybės labui dirbo žymiųjų Au
stralijos kultūrininkų tarpe.

Kaip ir kiti išeivijos rašytojai, 
Lukšytė norėjo su sava kūryba 
“grįžti į Lietuvą”, ką nors 
Tėvynėj išspausdinti. Nors ji ne
buvo iš pačių veržliųjų ir skubių
jų, bet jos novelių jau anksčiau 
buvo pasirodę Lietuvos periodi
koje, drauge su jos biografiniais 
bruožais.

O šių metų pradžioje kuklia, 
bet dailiai, meniškai apipavida
linta knyga pasirodė jos “Kavinė 

po kadagiais”.
Keturių veiksmų drama vaiz

duoja įvairių tautybių žmones 
Vokietijoj 1945 m. Drezdene, 
kuris per bombardavimus buvo 
beveik nušluotas nuo žemės pa
viršiaus. Dramoje laikas — maž
daug savaitė: nuo vasario 13 iki 
20 dienos 1945 m., kai tūkstan
čiai bombonešių užskrido ir su
daužė miestą. Tema ir turinys 
istoriškai autentiški, nes autorė 
pati ten buvo. (Drezdeno sunai
kinimas aprašytas ir Birutės Pū- 
kelevičiūtės romane “Aštuoni la
pai”, 1956 m.)

Kaip savo kūriny visa tai iš
reiškė Lukšytė? Ar aprašytas 
Drezdeno miestas, bombonešių 
puolamas, daužymo pasekmės? 
Skaitant šią dramą, kyla mintis 
apie filmą... Bet kaip filme paro
dyti siaubingus vaizdus buvusios 
karo realybės prieš beveik pusę 
šimtmečio?

Rašytoja padaro teisingą spren
dimą: ji atkuria aną istorinį įvykį 
per aprašomus žmones — jų lū
pomis, jų nuojautomis ir nuotai
komis ir po baisaus savaitinio 
įvykio — pasakojimais.

Kavinėje “Po kadagiais” dialo
gas po dialogo atsiskleidžia lan
kytojų psichinė įtampa, pokalbių 
temose — karas, hitlerizmas, pa
vergtų tautų (ir Lietuvos!) būklė, 
Drezdeno miesto nujaučiama 
puolimo grėsmė (po Hamburgo 
subombardavimo)... Masinė žū
tis... Visa tai — 139 puslapių 
knygelėj, kondensuotoj dramoj, 
su prologu ir epilogu.

Tarp dramos veikėjų įvestas ir 
mistinis elementas — Balsas vit- 
ražisto Jano Spevačeko, slovako 
menininko, kurio Užburti ir pra
našingi vitražai šviečia kavinėje, 
patraukdami lankytojus. Iš kavi
nės šeimininkų ir lankytojų iš
ryškėja dramos veikėjai: vokie
čiai, lietuviai, prancūzai, norve
gai; vokiečių net kelios klasės — 
hitlerininkai, senybiniai vokie
čiai, grafas, fabriko “Zeiss Ikon” 
savininkas Volfas (užkulisy), 
engęs darbininkus, daugiausia 
pabėgėlius. Akivaizdžiu apie 20

personažų ir beveik kitatiek ne
matomų, bet minimų: epiloge — 
atgijusi vitražisto dvasia į jau
nuolį, taip pat minia pabėgėlių 
iš degančio Drezdeno. f

Ryškesni personažai — kavi
nės savininkai Marta ir Johanas, 
daktaras humanistas Akselis — 
norvegas, bet Prancūzijoj išėjęs 
mokslus, Helmutas Fogelis — 
SS karininkas ir jo žmona Hane- 
lore, grafienė ir jos sūnus, gra- 
fas-invalidas, Pranas — lietuvis 
poetas, Elona — lietuvė, dr. Ak
selio mylimoji (abu jie dingo per i 
bombardavimą)...

Slovako, kitados dėl meilės 
žuvusio ir vitražuose užkeikto, 
Balsas įdomiai įvestas į dramos : 
veiksmus, kaip daugelio detalių - 
jungtis ir paryškinimas. Stebuk
lingi vitražai kavinėj kaitaliodavo 
šviesas: grėsmingą mėlyną, džiugią 
ir raminančią geltoną...

Epiloge Balsas, atgijęs į jauną 
žmogų (sudaužius vitražus, kaip 
buvo pranašauta...), visos dra
mos veiksmų ir personažų jun
gėjas bei ryšldntojas, pasakoja 
apie tragedijos baigmę, bet lyg 
su filosofiniu lengvėjimo jaus

Australijoje gyvenanti rašytoja-beletristė Agnė Lukšytė.

mu: A, viskas praeina! Viskas ke
liasi iš pelenų. Visada lydi 
žmogų viltis... Lengvėjanti 
užbaiga, tarytum kokia viltis.

Įdomu, kaip drama atrodytų 
scenoje; gal vilniečiai ar kau
niečiai susidomės? Nes kūrinys 
pažintinės reikšmės: nacizmo ir 
komunizmo susidūrimo, naiki
nančio karo, prarijusio mases 
žmonių ir sužlugdžiusio mo
ralę...

Skaityti dramą įdomu. Auten
tiškas dvasinis ir proto įtempi
mas. Po Hamburgo spėjamas 
Drezdeno puolimas. Prancūzai 
iš savo pogrindžio informuoti, o 
vokiečiai grasino ir draudė apie 
tai kalbėti, nes naciai iki galą 
tikėjo pergale. Pabėgėliai suva
ryti į fabrikus priverstiniam dar
bui. Jie drebėjo dėl savo gyvy
bių,, sielojosi Lietuvos likimu (ki
tataučiai — savų tėvynių būkle); 
bombarduojantys amerikiečiai ir 
britai juk tada buvo sąjunginin
kai rusų, kurie slinko, nugalėda
mi vokiečius į vakarus — iki El
bės upės, pavergdami vėl Balti
jos valstybes ir kitus kraštus...

b Kavinėje “Po kadagiais” pa

bėgėliai ir išvarytieji iš savų 
tėvynių — pusbadžiai, bombų 
įbaiminti, valgydami pas drau
gišką kavinės šeimininką dar
žovių “štamą”, pasikalbėdavo, 
vienas kitam atsiverdavo, spėlio
davo, pranašaudavo...

Čia išryškėja asmeninės dra
mos, meilės istorijos, trūkumai 
maisto, drabužių, vaistų (jaunai 
Renatai, kuri pranašaudama 
kliedį: “Elbė dega, dega...”). Iš
ryškėja ir pačių vokiečių skirtu
mai: nenaciai dreba prieš nacius- 
partiečius... Čia tarp karių-inva- 
lidų net diskutuojama, kas blo
giau netekti: rankų ar kojų?... O 
Hitlerio šalininkas fanatiškai 
tvirtina, kad žūti ar tapti invalidu 
už Fūrerį, už Faterlandą yra he
rojiška ir garbinga... Ryškėja ir 
nacių požiūris į “žemesnes tau
tas”...

Nedaug ilgų monologų (dr. 
Akselio, Prano, grafo...); dau
giau taikliomis užuominomis 
ryškinama Martos ir kitų baimė, 
nujautimai, paslaptinga daktaro 
ir Elonos meilė, studento Prano 
poetinis kūrybingumas ir jo 
veikla tautiečių tarpe... Elbės 
upė — lyg koks Rytų ir Vakarų 
susidūrimo simbolis... įspėja
ma: “Neikit į fabriką! Nebūkite
mieste, gatvėse! Neikit į rūsius 
bombardavimo metu... Eikit 
prie Elbės upės, ten laukite...” 
Įspėjimai, atrodo, iš prancūzų ir 
kitų pogrindžio. Ir epiloge — iš
likusieji pasakoja, kad buvę prie 
Elbės, matę iš tolo... O kiti žuvę 
ugny, vandeny, griuvėsiuose...

Perskaičiau su dėmesiu. Teko 
pergyventi bombardavimus Au
strijos sostinėje Vienoje (kur 
žuvo ir rašytojas Petras 
Rimkūnas), bet nieko panašaus 
neteko patirti ir girdėti.

Lukšytė atkūrė įtampą ir vaiz
dus po anos Drezdeno tragedi
jos; pavaizdavo kančias lygiai lie
tuvio, vokiečio ar prancūzo. 
Žmogiškas ir humaniškas žvilg
snis į kiekvieną žmogų ir tautą.

Autorė netgi dramą užbaigia 
vokiečių SS karininko dvasinio 
atsivėrimo užuomina, viltimi ki
tokio, ne nacinio požiūrio į tau
tas. Helmutas Fogelis (be abiejų 
rankų), ramindamas žmoną dėl 
jų dukrelės Renatos žuvimo, ima 
suprasti, dvasiniai šviesėti, nors 
aplink-vitražų šukės, gaisrai, 
masės dingusių...

Kodėl kavinė pavadinta “Po

JAV LIETUVIŲ 
JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS

JAV LJS suvažiavimo tema: 
“Kaip Amerikoje gyvenantis jau
nimas gali padėti Lietuvai”. Jau
nimo suvažiavimas įvyks Bay 
View Plaza Holiday Inn, Santa 
Monica, CA, Tel. 301 399-9344, 
balandžio 30 - gegužės 2 dieno
mis. Kambario kaina $85 parai. 
Kviečiame užsisakyti kambarius 
kiek galint greičiau, nes tik tam 
tikras skaičius kambarių skirtas 
lietuvių jaunimui. Keturi asme
nys gali miegoti viename kamba
ryje.

Balandžio 30 d., penktadie
nio, vakaras skirtas susipažini
mui. Šeštadienį vyksta rimtoji 
dalis, tai prelegentų kalbos ir 
pats suvažiavimas. Šeštadienio 
vakare -bus banketas ir šokiai. 
Sekmadienis skirtas ekskursi
joms.

Jei jaunimas domėtųsi, “Ant
ras kaimas” pasirodys Los Ange
les Šv. Kazimiero parapijoje tą 
sekmadienį.

Suvažiavimo registracijos kai
na tik $50 visam savaitgaliui. Į 
registracijos kainą įeina šeštadie
nio banketas, šokiai ir bandelės 
su kava iš ryto. Visas Amerikoje 
gyvenantis lietuviškas jaunimas, 
tarp 18 ir 35 metų amžiaus, yra 
kviečiamas į šį suvažiavimą. Re
gistruotis šiam suvažiavimui pas 
Aurį Jarašūną, 947 18th. St., 
Santa Monica, CA 90403.

M. Š.

kadagiais”? Nes tuo metu Vokie
tijoj buvo madinga — “Po žem
uogėm”, aludė “Po jaučiu”, 
užkandinė “Po liepomis”...

Autorė sveikintina, kad at
spausdino dramą Lietuvoj; ten 
brolių išeivių vargai dar jiems 
mažai žinomi... Be to, išeivijos 
literatūros kūrinių ten dar ne
daug.

Agnė Lukšytė. KAVINĖ PO 
KADAGIAIS. 4 v. drama, išleis
ta Henriko Meiliūno lėšomis. 
Spaudė Vilniuje “Puntukas”, 
tiražas 3,000. Redaktoriai — 
Merūnas Gervė ir Jonas Nainys. 
Dailininkė Vida Juškienė. Šis 
kūrinys dedikuotas žuvusiems 
1945 m. per didįjį Drezdeno 
bombardavimą.

Alė Rūta

VIII 
PASAULIO 
LIETUVIU 
JAUNIMO

temomis ir stipriau pasijusti 
vienos tautos vaikais.
Nors ir daug gimtinių, 
mūsų Tėvynė yra viena!

PASAULIO 
LIETUVIU 
JAUNIMO 
SĄJUNGA

PASAULIO
LIETUVIU 

BENDRUOMENE

LITHUANIAN
Y O U T H
ASSOCIATION

Daug Gimtinių, 
Tėvynė -Viena!

Ar esate Lietuvių Jaunino
Sanjngoa narys/e7 N^
Jei taip kir paklausote1

Ar suvpahnes /u» su Pašauto 
Lietuviu Jaunino Sąjunga1 

tQ NQ
Ar dalyvaveaAjsi Pasaulio 
Lietuviu Jaunino Kongrese1 

nQ
Jai tap kūnais netaia1______

Ar dalyvausite "Lietuvos Damų 
Šventoje" Všmųe 
(1994 VII 7-10)1 TO NO

Ar aplankęs imsi Lietuva1
TQ NO

Jei ta<> kūnais notare1

Užpildyta anketa prašome austi šmjo adresu
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA

ATTN: PLJK Info, P.O.Box 2812, Springfield, Virginia 22152-0812
Pirmieji auyažma išpildytas anketas, pirmieji gaus PLJK registracijos informacija 

Kongreso programa^gak keistis be išankstinio pranešimo
PLJS yra ne pelno siekianti organizacija Aukos yra mielai priimamos

W KAS YRA TAS KONGRESAS? Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas (PLJK) yra 
suvažiavimas, skirtas lietuviškam jaunimui iš įvairių kraštų. 1994 m. PLJK supažindins 
atstovus bei dalyvius su Rytų ir Vakarų Europos lietuviško jaunimo būdais, 

papročiais ir naujomis gyvenimo sąlygomis. \: c r
i KAS GALI DALYVAUTI KONGRESE? Lietuvių kilmės < V W

jaunimas tarp 18 ir 35 metų, susidomėję dalyviai bei kviesti svečiai. \
t KADA VYKS KONGRESAS? Nuo 1994 m. liepos mėnesio 12 d. \ < 

iki liepos mėn. 31 d. PLJ Kongreso programa Lietuvoje prasidės Vilniuje, \ ’ 
dieną po “Lietuvos Dainų Šventės” užbaigimo. \

« KUR KONGRESO ATSTOVAI ir DALYVIAI KELIAUS?
ją

PLJK prasidės Vilniuje, ir tęsime kelionę laivu iš Klaipėdos uosto. Plauksime į Rygą, 
Taliną ir Stokholmą. Iš Stokholmo skrisime į Londoną. Po pradinių iškilmių 
“Stravvberry Hill” PLJK atstovai liks dalyvauti Studijų dienose, o dalyviai galės 
pakeliauti po Didžiąją Britaniją. PLJ Kongreso baigminės iškilmės vyi^Londone.

* KODĖL DALYVAUTI PLJK? Jau 25 metai, 
kai Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresai sudaro ->-.'■ -.
progą lietuvių kilmės jaunimui susitikti, 
susipažinti, susidraugauti, dalyvauti Jml f fr' ~\\
įdomiose programose, išklausyti k t" J J ■
įdomių svarstybų jaunimui svarbiomis M Hj

"^7 TAIP! Aš norėčiau gauti daugiau informacijų apie ateinantį Pasaulio Lietuvių
■ jaunimo Kongresą, kuris įvyks Europoje ir Anglijoje (1994m. liepos mėn.).
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30-ASIS LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Fondo 30-ojo metinio suvažiavimo Chicagoje (1993 m. kovo 27 d.) prezidiumas. 
Iš k.: pirmininkai adv. Vytenis Kirvelaitis ir adv. Daina Kojelytė (trūksta dr. Gedimino 
Baluko), sekretoriai Aldona Šmulkštienė ir dr. Vytautas Narutis. JonoTamulaičio nuotr.

Lietuvių Fondo 30-asis su
važiavimas įvyko Chicagoje, Jau
nimo Centre kovo 27 d. 9:30 vai. 
r. ir tęsėsi iki 2:30. Buvo suvažia
vę 124 nariai ir dar kiek svečių.

Tarybos pirmininkas Povilas 
Kilius pasveikino atvykusiuo
sius. Invokaciją sukalbėjo prel. 
dr. Juozas Prunskis.

Ramona Steponavičiūtė per
skaitė amžinybėn iškeliavusių 

Lietuvių Fondo 30-ąjį suvažiavimą sveikina garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza. Jono Tamulaičio nuotr.

100 METŲ NUO VACLOVO 
SIDZIKAUSKO GIMIMO

(atkelta iš 3 psl »

ferencijose, derybose, pasira
šant sutartis su įvairiais kraštais. 
Daugiausia tokių reikalų buvo su 
Vokietija ir Lenkija. Nuo 1936 
m. iki Lietuvos okupacijos buvo 
Lietuvos Shell bendrovės direk
torius, tuo pačiu laiku diploma
tinę istoriją dėstė Prekybos In
stitute Klaipėdoje, vėliau Siau-
liuose.

Okupacijų metais
Pirmosios sovietų okupacijos 

metu 1941 m. vasario 27 d. pasi
traukė į Vokietiją, kur vokiečių 
gestapas jį suėmė. Vokiečiai 
neužmiršo tų bylų, kuriose jis 
gynė Lietuvos reikalus, (ypač 
Klaipėdos klausimais). Apie dve
jus metus buvo kalintas Soldau, 
vėliau Auschwitzo koncentraci
jos lageriuose, buvo priverstinai 
įkurdintas Berlyne ir ten turėjo 
kas dieną registruotis policijoje.

Antrą kartą Raudonajai Armi
jai okupavus Lietuvą, įsijungė į 
VLIKo veiklą, kaip Ūkininkų 
partijos atstovas, buvo paskirtas 
užsienio delegatūros nariu, iš
rinktas jos pirmininku. VLIKo 
reikalais lankėsi Paryžiuje, Lon
done, Romoje, Bonnoje, į Ame
riką atvyko 1949 m., jau 1951 m. 
buvo Lietuvos Laisvės komiteto 
pirmininku New Yorke. New 
Yorke jis buvo žinomas, turėjo 

94-ių narių sąrašų. Jų atminimui 
uždegta žvakė, o po to sugiedota 
Marija, Marija. Darbo prezidiu
mui pirmininkavo Ged. Balukas, 
Vytenis Kirvelaitis ir Daina Ko
jelytė, sekretoriavo — Vytas Na
rutis ir Aldona Šmulkštienė.

Suvažiavimą pirmiausia pa
sveikino garbės konsulas Vaclo
vas Kleiza, JAV LB Krašto vald. 
pirm. Vytas Maciūnas ir ALTo 

daugybę pažinčių, buvo Paverg
tųjų Europos Tautų seimo vice
pirmininku, pirmininku. New 
Yorke 1964-1966 m. pirmininka
vo VLIKui.

Suminėtos datos jau liudija, 
kokia buvo plati jo veikla. .Visur 
ir visada sumaniai reprezentavo 
Lietuvą ir gynė jos reikalus.

AtsiminimŲ pluoštas
Dažnai lankėsi ir “Darbinin

ko” redakcijoje, ypač kai joje dir
bo prof. Juozas Brazaitis. Čia bu
vo aptariamas ne vienas lietuviš
kos politikos klausimas. Prof. 
Brazaitis vis ragino rašyti Lietu
vos diplomatijos istoriją, kurią 
ministras gerai pažinojo ir kurio
je pats dalyvavo. Ir Sidzikauskas 
rašė. Dalis tų atsiminimų buvo 
spausdinta “Dirvoje”. Vėliau at
siminimus aptvarkė, dalį maši
nėlę perrašė velionio žmona Bi
rutė. Jos ir kitų giminių iniciaty
va buvo daryta bandymų atsimi
nimus čia išleisti. Dabar, atrodo, 
kad knyga bus leidžiama Lietu
voje. Tai svarbi ir brangi medžia
ga Lietuvos istorijai.

Šiemet gruodžio 1 d. sueina 
20 metų nuo jo mirties. Būtų 
prasminga šį valstybininką prisi
minti ar pagerbti atskira akade
mija. Yra pajėgių žmonių, orga
nizacijų, tad dar nevėlu tokį ren
ginį įtraukti į veiklos planus. 
(P-j-)

atstovas, buvęs LF valdybos pir
mininkas Teodoras Blinstrubas.

Po jų LF pirm. Algirdas Ostis 
apdovapojo Mariją Remienę ir 
Janiną Gerdvilienę specialiomis 
dovanomis už nuopelnus Fon
dui.

Gražina Kamantienė perskai
tė buvusiojo suvažiavimo ilgą 
protokolą, kurį suvažiavimas 
priėmė.

Sudarytos šios komisijos: 
Mandatų — registracijos, Nomi
nacijų, Balsų skaičiavimo, Nuta
rimų, Organizacinė ir Spaudos 
komisija.

Povilas Kilius LF Tarybos var
du paskaitė pranešimą. Pagal jo 
pateiktus duomenis, 1992-ieji 
metai buvo vieni iš gerųjų, nes 
Fondo pagrindinis kapitalas pa
siekė $6,452,377, o per 1992-uo- 
sius paaugo $314,196. Metiniam 
pelno paskirstymui pateiktą 
$250,795. Tarybos vardu reiškė 
padėką valdybai, aukotojams ir 
visiems, prisidėjusiems prie 
Fondo augimo, taip pat reikalų 
vedėjai Alei Steponavičienei, 
įgaliotiniams.

Valdybos pirm. Algirdas Ostis 
pranešė, kad buvo surengti 7 
koncertai įvairiose vietovėse su 
menininkais iš Lietuvos. Iš
buvęs pirmininku trejus metus, 
pareigas perdavė Stasiui Barui. 
Tie metai buvę svarbūs visai lie
tuvių tautai, kuri 1990 m. atgavo 
savo nepriklausomybę. Dėkojo
visiems už sklandų bendradar
biavimą. Jo valdyboje dirbo: vi
cepirmininkė — Ofelija Bar- 
škėtytė, Kostas Dočkus, iždi
ninkas, Antanas Juodvalkis, Vac-
lovas Momkus, Marija Re
mienė, pirmininko pavaduotoja, 
Alė Steponavičienė, sekr. ir 
reik, vedėja, Ramona Stepona
vičiūtė, Arvydas Tamulis ir Juo
zas Zygas.

Finansų komisijos pirm. Sta
sys Baras, tas pareigas perėmęs 
iš Rūtos Juškienės 1992 m. lie
pos 30 d., pareiškė, kad dėl eko
nominio atoslūgio fondo 1992 m. 

Lietuvių Fondo suvažiavimą Chicagoje sveikina JAV LB Kraš
to valdybos pirm. Vytas Maciūnas. Jono Tamulaičio nuotr.

nebuvo pelningi. Investicijos 
yra patikėtos Graybill kompani
jai. Vis dėlto investuotasis kapi
talas 1992 m. pelnė $319,243. 
Nuo 1993 m. sausio 1 d. tas pa
reigas jis vėl perdavė Rūtai Juš
kienei.

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. Marija Remienė pateikė 
pelno paskirstymo duomenis. Iš 
skirtosios $250,795 sumos švieti
mo reikalams paskirta didžiausia 
suma — $17,785, visiems kitiems 
reikalams — mažesnės sumos.

Apie palikimus pranešė tos 
komisijos pirm. Kazys Ambra
zaitis. 1992 m. palikimais gauta 
$211,811. Stambiausią palikimą 
paskyrė uolus Fondo rėmėjas 
Kleopas Girvilas — $140,093. 
Per 30 metų palikimais gauta 
$2,247,251.

Statuto komisijos pirm. Jonas 
Valaitis pranešė apie tos komisi- 
jbs nuveiktus darbus. Po ilges
nių diskusijų, Fondo Taryba nu
tarė palikti pagrindinio kapitalo 
likimo klausimą spręsti pavie
niams Fondo nariams pagal jų 
pageidavimus. Nariai galės pa
reikšti, ar jie nori savo įnašą visą 
ar dalį skirti Lietuvai, arba palik
ti išeivijai.

Informacijos komisijos pirm. 
K. Ambrazaitis pareiškė, kad il
gus metus pirmininkavęs šiai ko
misijai A. Juodvalkis pasitraukė. 
Dabar komisija parinko Bronių 
Juodelį, kurio pareiga aprūpinti 
spaudą reikalinga informacija 
apie Fondą. Iš pranešimo aišku, 
kad be Fondo finansinės para
mos kultūrinis išeivijos gyveni- 

jrpas labai nukentėtų. Pirminin- 
• kas dėkojo laikraščių redakto
riams, radijo programų vedė
jams. už Fondo garsinimą. Taip 
pat pranešė, kad antroji Fondo 
knyga yra ruošiama spaudai re
daktoriaus Juodvalkio.

Patikėtinių tarybos pirm. dr. 
A. Razma painformavo, kad vie
no milijono suma, skirtoji Lietu- 

*var, yra skirstoma pagal Lietuvos 
švietimo ir kultūros ministerijos 
reikalavimus. Patikėtinių taryba 
kontroliuoja, kad skirstomos su
mos patektų reikalingiems pro
jektams. Iš to milijono jau iš
mokėta $134,876, kita suma dar 
tebėra Fondo ižde. Apie likusius 
projektus bus informuojama lie
tuviškoji visuomenė per spaudą.

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė jos pirm. Pijus Stončius.

Nominacijų komisijos pirm. 
Razma vadovavo Tarybos narių
rinkimams, kandidatų pristaty-
mui. Suskaičiavus balsus, į tary
bą buvo išrinkti šie: Kazys Am
brazaitis, surinkęs 6,806 balsus: 
Rūta Juškienė — 7,110 balsų 
Povilas Kilius — 7,683 balsus:
Vytenis Kirvelaitis — 7,231 bal
są; Marija Remienė — 7,967 bal
sus; Ramona Steponavičiūtė — 
7,585 balsus.

Klausimus dėl pranešimų at
sakė P. Kilius, M. Remienė ir 
A. Razma. Visi pranešimai buvo 
priimti.

Pranešimus iš atskirų vietovių 
perdavė šios įgaliotinės: Janina 
Gerdvilienė iš St. Petersburgo,

LIETUVOS 
AMBASADOJE

— Ambasadorius St. Lozorai
tis kovo 30 d. buvo susitikęs su Į 
Latvijos ambasadoriumi Wa- 
shingtone O. Kalninš. Susitiki
mo metu pasikeista nuomonė
mis apie sudėtingą situaciją Ru
sijoje bei jos grėsmę Baltijos val
stybėms, apie Rusijos kariuo
menės išvedimo iš Baltijos šalių 
problemas, paskutinius Rusijos 
vadovų pareiškimus šiuo klausi
mu. Buvo taip pat tariamasi dėl 
galimybių imtis bendrų'baltų di
plomatų žygių Valstybės Depar
tamente ryšium su skleidžiama 
propaganda apie tautinių ma
žumų persekiojimus Baltijos valsty
bėse.

— Ambasadorius Lozoraitis ir 
ambasados komercijos skyriaus 
darbuotojai L. Orentas ir R. 
Ražanauskas kovo 30 d. ambasa
doje susitiko su P. Green, buvu
sia JAV Prekybos departamento 
Baltijos šalių reikalų koordinato
re bei naujai paskirtu šių reikalų 
perėmėju B. Toohey. Green pa
pasakojo apie JAV Prekybos de
partamento pakeitimus, kurių 
pasekmė — Rytų ir Vidurio Eu
ropos šalių skyriuje nenumato
mas atskiras Baltijos šalių posky
ris. Baltijos šalių reikalus pla
nuojama priskirti Vengrijos pa
daliniui. Tačiau kol kas galutinis 
sprendimas nėra priimtas. Susi
tikimo metu taip pat pasikeista 
nuomonėmis apie tolesnio dviša
lio bendradarbiavimo plėtojimą 
ir birželio mėnesį ambasados 
rengiamą ekonominę konferen
ciją-

— Jau daugiau kaip pusė metų 
ambasadoriaus padėjėja mokslo 
ir švietimo reikalams D. Vidu- 
tienė vykdo stambų projektą — 
mokslinių žurnalų prenumeratą 
Lietuvos mokslininkams. Amba
sada kreipėsį į leidyklas, prašy
dama paaukoti trejų metų žur
nalų komplektus. Šiuo metu yra 
gauta dvidešimties leidyklų bei 
kitų organizacijų sutikimas 
užprenumeruoti pageidaujamus 
žurnalus įvairioms Lietuvos 
mokslo įstaigoms bei institu
tams: Žemdirbystės, Melioraci
jos, Sodininkystės ir daržinin
kystės, Informacijos, Energeti
kos, Fizikos, Matematikos ir in
formatikos institutams, Žemės 
ūkio akademijai.

Maloni žinia pasiekė iš IEEE 
(Elektros ir elektronikos inžinie
rių instituto) kompiuterių ben
drovės. Padovanotos dvi sukom
plektuotos bibliotekos ir trys pe
riodikos bibliotekos, kurios ati
teks Kauno Technologijos uni
versitetui. Matematikos ir infor
matikos insitutui, Vilniaus ir 
Klaipėdos universitetams l>ei 
Kompiuterininkų sąjungai. Da
lis šios literatūros jau pasiekė 
adresatą, kita dalis — pakeliui.

Violeta Gedgaudienė iš Los An
geles ir Dalia Puškorienė iš Cle- 
velando.

PLB pirm. Bronius Nainys, 
sveikindamas Fondą, pareiškė, 
kad PLB valdyba patenkinta jo 
veikla. Jo parama labai reikalin
ga ir vertinga. “Pasaulio lietuvis" 
yra perspausdinamas Lietuvoje 
ir 5,000 kopijų išsiuntinėjama po 
visą pasaulį. Dabar užsimota iš
leisti veikalą “Lietuvos kančių 
istoriją” anglų, o gal ir rusų kal
bomis. Tas darbas gali užsitęsti 
apie 10 metų.

Baigiant suvažiavimą, Anta
nas Juodvalkis išreiškė savo pasi
piktinimą dėl Tomo Venclovos 
šmeižiško pareiškimo lenkų laik
raštyje ir siūlė, kad jis būtų atlei
stas iš Lietuvių kalbos katedros 
vedėjo pareigų Illinois universi
tete.

Nutarimų komisijos pirm. Vyt. 
Kamantas perskaitė septynis nu
tarimus, kurie suvažiavimo buvo 
priimti rankų plojimu. Jie bus 
paskelbti spaudoje.

Suvažiavimas baigtas Lietu
vos himnu.

Apolinaras P. Bagdonas

IS VISUR
— Ambasadorius Stasys Lo

zoraitis balandžio 14 d. vakare 
surengė priėmimą dešimčiai Pa
baltijo šalių žurnalistų, atvyku
sių į stažuotę, JAV užsienio žur
nalistų centro kvietimu (The 
Center for Foreign Joumalists). 
Centro rengiamas programos 
tikslas — supažindinti žurnali
stus su JAV žinių agentūrų dar
bu, susitikti su masinių informa
cijos priemonių, valdžios ir pri
vačių agentūrų atstovais. Iš Lie
tuvos šioje programoje dalyvauja 
“Klaipėdos” redaktorius A. Sta
nevičius, “Lietuvos ryto” kore
spondentas L. Dapkus, “Lietu
vos aido” menedžeris R. Dima. 
Priėmime dalyvavo Estijos ir 
Latvijos ambasadų darbuotojai, 
JAV masinės informacijos prie
monių atstovai.

— Lietuvos misija JT per
davė Čilės misijai JT notą, kad 
Lietuvos Skrydžių Valdymo tar
nyba davė leidimą Čilės karo 
lėktuvams skristi per Lietuvos 
teritoriją balandžio antrojoje 
pusėje. Čilė repatrijuoja savopi- 
liečius iš Maskvos.

— Kauno miesto sveikatos 
skyriaus direktorius G. Grigas 
vieši Amerikoje ir rūpinasi su- 
teilkti Lietuvai pagalbos sveika
tos apsaugos srityje. Balandžio 
13 d. jis lankėsi Lietuvos amba
sadoje Washingtone ir su amba
sadorium Stasiu Lozoraičiu ap
tarė svarbiąsias Lietuvos sveika
tos problemas. Grigas ambasadą 
prašė parūpinti plataus vartoji
mo antibiotikų, nuskausmina
nčių vaistų, chroniškomis ligo
mis sergantiems ligoniams, siu
vamos medžiagos chirurgams. 
Ambasada įtraukė Kauno miesto 
ligonių prašymus j prašančiųjų 
sąrašus.

— “Lietuvos aido” dienraščio, 
ir savaitraščio “Veido” numeriai 
vokuose Vilniuje per klaidą buvo 
siunčiami paprastu paštu. Jie 
skaitytojus pasieks su dideliu 
pavėlavimu. “Lietuvos aido” 
leidėjai prenumeratorių labai at
siprašo ir užtikrina, kad nuo ba
landžio 19 d. visi skaitytojai 
minėtą spaudą vėl gaus normaliu 
laiku.

— GT International, lietuviš
ka kelionių agentūra Chicagoje. 
kartu su Lufthansa oro linija ati
daro savo įstaigą Vilniuje. Iškil
mių pokylis įvyks balandžio 24 
d., 6:30 vai. vak. Lietuvos Ope
ros rūmuose, Vilniuje.

— Lietuvos Seimas balandžio 
6 d. nubalsavo už imigravimo 
kvotą šiems metams — 2,500 
žmonių. Tokia yra prognozuoja
ma imigracija, susijungiant šei
moms. Vyriausybės pasiūlyta 
kvota buvo 0.1 % Tai sudaro 
3,750 nuolatinių Lietuvos gy
ventojų. Buvo pasiūlymų nuolat 
apsigyventi Lietuvoje šiemet 
leisti tik 750 žmonių. Socialinės 
apsaugos ir vidaus reikalų minis
terijų duomenimis, imigracija į 
Lietuvą turi tendenciją mažėti 
maždaug 30% kasmet nuo 1989 
m. Tokia ji turi išlikti dar trejus- 
ketverius metus.

— Kaune surengė seminarą 
Švedijos Prekylx>s rūmai ir Lie
tuvos pramonės bendrovė “Cuk
rus". Numatoma bendradar
biauti. Šiemet Lietuvoje apie 
3000 ha bus apsodinta švedų fir
mos Hileshog ypač kokybiško
mis sėklomis ir tikimasi 20-30% 
didesnio derliaus.



DARBININKAS NEMOKAMAI
įįį

Darbininkas skelbia kovo ir balandžio mėnesiais nauju skaitytoju vaju/ '■ 
Kviečiame Jus, mūsų mielas skaitytojau, atsiusti mums savo draugų ar 
pažįstamų (kurie neskaito Darbininko) pavardes ir adresus, ir mes jiems pasiusi- 1 
me susipažinimui 5 Darbininko numerius nemokamai!

Daugiausia pavardžių prisiuntė bus skelbiami Darbininke. . į

□ Prašau pasiųsti 5 Darbininko numerius nemokamai sekančiam: J

Vardas ir pavardė.................................................................................... ....... ........SS r .■■ . ..p

■ - I■ rl
Užsakytojo vardas, pavardė...................................................................................

' 7‘ * 1 
Adresas...................................................................................................................,.

’ •' iUžpilde šią atkarpėle, pasiųskite: r Jį
Darbininkas - Administracija <; 1

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207 ..........

Pasveikinkite savo draugus ir artimuosius gimtadienio ar 
jubiliejaus proga Darbininko laikraštyje.

Motinos logika
— Kaip visos motinos, aš irgi 

galvoju, kad mano trys mergai
tės yra maloniausi vaikai pasau
lyje. Aš sutinku su ta motina, 
kuri yra pasakiusi: “Aš stačiai ne
suprantu, kaip tėvai negali maty
ti savo vaikų blogųjų pusių”. Jei 
mano vaikai blogų pusių turėtų, 
aš nesiginčiau.'

Meilė
z. —Ar.girdėjai, kad Papliauška 
su panele Pagalyte susižiedavo? 
Atrodo, kad čia bus buvusi meilė 
iš pirmo žvilgsnio.

—Abejoju, nes, kai jis ją pir
mą kartą pamatė, jis dar nežino
jo, kad ji turi pinigų ir dar — 
daug.

Nereikia persėdimy. Kainos žemos.•
PRANEŠIMAS:

American Trans Air 
patogiausias kelias į 
Rygą ir Baltijos 
valstybes.
Jau dabar planuokite 
savo atostogas ir biznio 
keliones. Latvija — 
vartai į Baltijos kraštus! 
Taip pat galite padaryti 
rezervacijas savo 
draugams ir giminėms, 
kurie nori jus aplankyti.

RYGA!
Nuo: 

‘380 Niekas negali duoti1

*kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal Dainy

2

Patyrimas
American Trans Air 
turi didelę patirtį, nes 
per 20 mėty aptarnavo 
milijonus keleiviy, 
skrendančiy į visus 
pasaulio kraštus. Mes 
puikiai suprantame, ko 
tikisi keleivis iš 
tarptautinės oro linijos.

Pradedant š.m. birželio 
d.z kelionės į Rygą ir 
Baltijos - kraštus bus 
patogesnės ir pigesnės. 
American
vienintelė tiesioginė oro 
linija iš JAV-bių į Baltijos 
kraštus.

Trans Air

vasaros 
Rygos, 

Latvijos

IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IŠ NEW YORK.

AMERICAN TRANS AIR
Bilietus būtina įsigyti iki š.m. gegužės 15 d. 

Skambinkite ŠIANDIEN ir užsitikrinkite kelionės datas.
1-800-382-5892

Arba kreipkitės į savo kelioniv agentą. ,
Kelionė vien? pusę perkant ten ir atgal. Bilietai galioja nuo birželio 1 d. ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 dieną prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mokestis, muito ir imigracijos 
mokesčiai į kainą neįskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, $1.45

i

Lygiosios
— Mano žmona susiginčijo su 

elektros bendrove, — sako Jo
nas.

— Kas laimėjo? — klausia Jo
kūbas.

— Buvo lygiosios. Mes negau
nam elektros, o jie negauna pi
nigu, — paaiškina Jonas.

Kieno buvo jis dėdė?
Amerikiečių Williamsų gyve

nimas buvo tikrai nelaimingas, 
ir abu jie kaltino senąjį dėdę 
Ezrą. Dvylika metų tas dėdė 
išgyveno jų šeimoj, nuolat niurz
gėdamas, visada kuo nors nepa
tenkintas ir visada pirmasis prie 
stalo. Pagaliau susirgo ir mirė. 
Nulydėjo jį VVilliamsai į amži
nojo poilsio vietą, o grįžtant na
mo, vyras ir sako žmonai:

— Brangute, žinai, prisipažin
siu tau, kad, jei nebūčiau tavęs 
taip mylėjęs, tai seniai būčiau 
palikęs tave, nebepakęsdamas 
to tavo dėdės Ezros.

— Mano dėdės Ezros! — nu
stebusi sušuko žmona. — Aš 
galvojau, kad Ezra yra tavo dėdė.

Vertintojai
Koridoriun, pro besikalban

čius du tarnautojus, praėjo nauja 
mašininkė—jauna, graži mergi
na.

— Čia tai bent gražuolė! — 
palydėdamas akimis, pasakė vie
nas.

— Penki vaikai, — ramiai pa
stebėjo kitas.

— Pas ją?! Negali būti!
— Pas tave!

Žvėrys
— Prašau išvardinti tris Afri

kos žvėris, — sako mokytojas.
— Du krokodilai ir vienas liū

tas.

geresnio pasiūlymo'1 
Žema kaina. Lengva 
išsiaiškinti; lengva 
nusipirkti

i . ,

šventė ’
Nepamirškite į 
planus įtraukt

-------_--------------- ---------—

Susikalbėjo . ..
— Ar jūsų mokykloj yra pro

blemų su narkotiniais vaistais? 
— klausė berniukas gretimos 
mokyklos mergaitę. Ji atsakė:

— Jokių problemų mes neturi
me. Aš galiu jų gauti kada tik 
noriu ...

Neturtas
— Tamsta prašai išmaldos, o 

nuo paties atsiduoda alaus bačka!
— Bene tamsta norėjai, kad 

vargšas elgeta atsiduotų konjaku?

Su įtartinu ponu
Turtingas direktorius įsižiūrė

jo į savo sekretorę, nusivedė ją 
kelis kartus į gerą restoraną pa
pietauti ir priėjo išvadą, kad ji 
tiktų jam į žmonas. Tačiau jis 
dar panorėjo apie tą merginą šį 
tą daugiau sužinoti, tai pasamdė 
seklį, kuris po poros savaičių 
jam atsiuntė tokį pranešimą:

“Kalbamoji mergina turi ko 
geriausią vardą. Ji yra kilusi iš 
puikios šeimos, turi aukštuome
nėje daug draugų, ir apie ją 
visų nuomonė yra ko gražiausia, 
bent buvo iki šiol, kol ji prieš 
keletą savaičių nepradėjo išeidi
nėti į restoranus su įtartino cha
rakterio biznierium

Atspėkite
— Koks skirtumas tarp ad

vokato ir rato?
— Skirtumas toks: advokatas 

nepateptas tyli, o ratas — girgž
da.

Mokykloje
Mokytojas:
— Kaip tu gali padaryti tiek 

kiaulysčių per vieną dieną?
Mokinys:
— O, aš atsikeliu labai anksti.

ECONOMY AIRFARES JO VltNIUS 
(April & May)*

NYC - Vilnius - NYC $675 for 2 weeks 
$735 for 45 days

NYC - Riga (one way) $420
FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 
NewYork, NY 10107 
Tel.: (212) 541-5707 
Ask for Chris Dobrzynski

Dainy šventė!

Rugpjūčio 31 d. - rugsėjo 15 d. 
organizuojama piligriminė kelionėj Lietuvą Popiežiaus Jono 
Pauliaus II lankymosi Lietuvoje proga.

Ekskursiją organizuoja:
Kun. J. Rikteraitis 
Saint Andrew Church 
396 Church Street 
P.O. BOX 515
Nevv Britain, CT 06050 
Tel.: 203 2240341

Kun. A. Contons
St. Peter's Church 
50 Orton - Marotta Way 
So. Boston, MA 02127 
Tel.: 617 268-0353

Visų piligrimų pavardės bus surašytos 10 pėdų kryžiuje, 
atvežtame iš JAV ir įtvirtintame Kryžių Kalne, prie Šiaulių.

Po piligriminės kelionės išvykstama j atostoginę ke
lionę - dvi paros eruise laivu Helsinkis-Stockholmas ir atgal, 
ir dvi paros puikiame Stockholmo viešbutyje.

Bendra kaina, iškaitant maistą,yra $2549. Kambarys 
vienam - priedas $299. Depozitas $300 turi būti įneštas iki 
balandžio 30,1993, dėl limituoto lėktuvo bilietų skaičiaus.

Kelionės reikalus tvarko: 
ALGIS MITKUS 
BALTIC TOURS

77 Oak St., Suite 4
Newtown, MA 02164

Tel.; 617 965-8080, FAX 617 332-7781 
-------------------------------------------------------------------

() Įdedu savo $300 depozitq.

Mano kambario draugas bus...................................................

() Aš norėčiau kambario vienam ($299)

() Prašau suorganizuoti skrydį iki JFK iš (miestas)....................

Mano vardas................................... Telefonas......~...................

Adresas.........................................................................................

City...............................................State............ZJP......................



PUTNAME SUSITINKA 
KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

Gegužės 15 ir 16 dienomis 
Putname, CT, vyks Užsienio lie
tuvių krikščionių demokratų su
važiavimas. Šios ideologijos par
tija, yra viena aktyviausių Lietu
voje. Narių skaičiumi ji pralen
kia visas lotas partijas, išskyrus 
LDDP — persiorganizavusius 
komunistus. Tenai krikščionys 
demokratai spausdina du perio
dinius leidinius — “Apžvalgą” ir 
“Tėvynės Sargą”. Taip pat akty
viai dalyvauja “XXI Amžiaus” re
dagavime ir leidime. Jie yra 
veiklūs gerai suorganizuotoje 
Lietuvos Seimo opozicijoje ir 
Lietuvos religinio atgimimo sri
tyje.

Jų priemonės šiai veiklai labai 
ribotos. Jie neturi nei spaustu
vių, nei pastatų redakcijoms, ko, 
atrodo, netrūksta buvusiems ko
munistų turto valdytojams. Taip 
pat jų tarpe nedaug yra veiklių 
narių su patirtimi organizacinia
me darbe, nes gana didelis Lie

tuvos intelektualų skaičius yra 
sunaikintas, o daugelis nutolę 
nuo tikėjimo ir krikščioniškų 
idealų. Lietuvos krikščionims 
yra labai reikalinga mūsų mora
linė ir finansinė parama, ypač 
krikščioniškai spaudai išlaikyti ir 
plėsti. Šitiems klausimams ap
svarstyti ir šaukiamas šis suvažia
vimas. Taip pat laikas išrinkti ir 
naują išeivių lietuvių krikščionių 
demokratų komitetą. LKDS-gos 
bendraminčiai kviečiami daly
vauti šiame suvažiavime.

Dalyvių nakvynei bus rezer
vuoti kambariai Nekaltai Pradė
tosios Marijos Vienuolyno 
svečių namuose. Šioms rezerva
cijoms sutvarkyti ir valgyklos pa
tarnavimams paruošti reikalin
ga, kad atvykstantieji praneštų 
apie savo dalyvavimą ne vėliau 
gegužės 1 dienos.

Šią informaciją siųsti: C. Ma- 
saitis, P. O. Box 442,Thompson, 
CT 06277.

MIRĖ KUN. VINCENTAS PUPINIS

jėzuitai būvą įrengę bažnyčią ir 
nedidelį bendrabutį rusų ber
niukams, o seserys uršulietės — 
mergaitėms.

Viena iš kun. Pupinio pareigų 
buvo lankyti šeimas ir rūpintis 
vaikais. Su kitu kunigu austru 
leido mėnesinį biuletenį rusų 
kalba. Kun. Pupinis 15 metų re
dagavo šį biuletenį, kurio buvo 
išleista daugiau nei 200 nume
rių. Jis asmeniškai pažino kelis 
tūkstančius rusų. Kartais patal
kindavo lietuvių parapijoms.

1980 m. vienuolijos vyresnieji 
pašaukė jį į Romą vadovauti Va
tikano radijo rusų skyriui, o nuo 
1988 m. — lietuvių redakcijai. 
Daugel metų kun. Pupinis rašė 
įvairius religinius straipsnius, 
surinkęs gausią medžiagą apie 
Rusijos stačiatikių bažnyčias, su
daręs nemažą jų kartoteką ir tuo 
pačiu rūpestingai ėjo Rusų kole
gijos ekonomo pareigas.

Kun. Vincento Pupinio Rytų 
apeigomis laidotuvių pamaldos 
Rusų kolegijoje įvyko kovo 30 d. 
Iš “Russicum” velionio palaikai 
palydėti ir palaidoti Verano kapi
nėse, kur jau ilsisi nemažai Ro
moje gyvenusių ir dirbusių lietu
vių.

WORCESTER, MA

Eidamas 73 metus, kovo 27 d. 
Romoje mirė jėzuitas kunigas 
Vincentas Pupinis, gimęs 1920 
m. liepos 18 d. Gataučių kaime, 
Linkuvos parapijoje, kurią velio
nis labai dažnai prisimindavo, ką 
nors apie ją įdomaus suradęs, vis 
pagarsindavo.

Vincentas Pupinis atvyko į 
Romą 1945 m. rugpjūčio mėne
sį, vos tik pasibaigus II Pas. ka
rui. Karo sūkuriuose susipažino 
su jaunais rusais, atvežtais dar
bams į Vokietiją, ir matydamas, 
kad jie Kristaus mokslo visai 
nepažįsta, nors ir nepriešingi re
ligijai, pajuto norą rengtis apaš
talavimui Rusijoje. Dėl to, karui 
pasibaigus irvyresniesiems lei

dus, prisidėjo prie būrelio jaunų 
jėzuitų, besirengiančių darbui 
su rusais.

Išmokęs Rytų Bažnyčios apei
gas ir liturginę slavų kalbą, 1947 
m. liepos 1 d. buvo įšventintas 
kunigu. Dirbo popiežinėje Rusų 
kolegijoje, paskui rūpinosi į var
gą patekusių rusų šelpimu.

1953-1958 metais Tėvas Pupi
nis buvo rusų ir lietuvių 
“pabėgėlių kunigas” Austrijoje: 
gyveno Salzburge ir Vienoje, bet 
dažnai lankė ir kitas vietoves, 
kur buvo įrengtos stovyklos.

Grįžęs į Romą, kelerius metus 
rūpinosi Rusų kolegijos namų 
reikalais, o 1964 m. buvo pasiųs
tas į Braziliją, kur Rytų apeigų

PHILADELPHIA
Šv. Kazimiero šventė

Pagal Philadelphijoje nusi
stovėjusią tradiciją šv. Kazimie
ro šventės minėjimą rengia atei
tininkai. Ir šiais metais šventės 
proga buvo mišios už Lietuvos 
jaunimą. Pamokslą pasakė Tėv. 
T. Burkauskas. Po pamaldų pa
rapijos salėje buvo kavutė, pas
kui paskaita ir trumpa meninė 
dalis.

Šv. Kazimiero ir parapijos 
šventė

Kovo 7 d. šventėme Lietuvos, 
jaunimo ir parapijos globėjo Šv. 
Kazimiero šventę. Pamaldose 
Lietuvos Vyčių 26-ta kuopa daly
vavo organizuotai. Mišias laikė 
ir pamokslą pasakė parapijos vi
karas kun. J. Petrauskas, MIC. 
Giedojo parapijos choras, vado
vaujamas vargonininkės O. Va
linskienės. Po mišių sugiedotas 
Lietuvos Vyčių himnas.

Popiet Maironio Parko didžio
joje salėje įvyko tradiciniai 
pietūs, suruošti parapijos tary
bos, kuriai pirmininkauja S. Va
linskas, Jr. Programai vadovavo 
inž. E. Meilus, Jr. Invokaciją su
kalbėjo Šv. Kazimiero par. kleb. 
kun. V. Parulis, MIC.

Meninę programą atliko para
pijos choras, vadovaujamas var
gonininkės O. Valinskienės. 
Programos vedėjas pasveikino 
visus Kazimierus ir Kazimieras. 
Jiems sugiedojome Ilgiausių 
metų.

Buvo atvykę tėvai Marijonai 
iš Marianapolio, CT, Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seselės, 
prel. V. Balčiūnas, kun. R. Kra
sauskas, visi iš Putnam, CT. Da
lyvavo Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. A. Volungis, Šv. 
Kazimiero par. kun. J. Petraus
kas. Atsilankė nemažas skaičius 
parapiečių ir svečių iš toli ir arti.

Kalbėjusieji renginio ir kiti va
dovai palietė įvairią veiklą, tame 
tarpe ir parapijos remonto dar
bus, kuriuos norima sėkmingai 
užbaigti ligi 1994 metų, kada pa
rapija minės savo 100 gyvavimo 
sukaktį.

Akompanuos muzikė Olga 
Keršytė, iš Worcesterio. Ji daug 
metų buvo vargonininkė ir choro 
vadovė Šv. Kazimiero parapijo
je. 1988 m. iš šių pareigų pasi
traukė. Vis plėšdavo giesmių, 
dainų repertuarus, papildydama 
juos vis naujesnėmis ir gražesnė
mis. Dirbo iš pasiaukojimo, be 
atlyginimo. Dievui ir Lietuvai. 
Dabar Keršytė retkarčiais pade

da Aušros Vartų parapijai, pa
ruošdama jos chorelį.

Rengėjos — Šv. Kazimiero 
parapijs moterys kviečia į lietu
vaičių koncertą, skanius pietus 
ne tik Worcesterio, bet ir aplin
kinių telkinių lietuvius ir ne lie
tuvius, nes programa bus atlie
kama lietuvių ir anglų kalbomis.

Jūsų visų gausus dalyvavimas 
prisidės prie greitesnio parapijos 
salės atnaujinimo užbaigimo, 
kuriam visos šio renginio paja
mos skiriamos.

J. M.

Solistė Daiva Mongirdaitė-Richardson gegužės 16 d. Mairo
nio Parke atliks programą koncerte, kurį rengia VVorcesterio 
Sv. Kazimiero lietuvių parapijos moterys.

EMILIJAI SANDANAVIČIENEI MIRUS

Šiemet kovo 30 d., širdies 
smūgio ištikta, mirė mūsų bran
gi Motina — Emilija Sandana- 
vičienė (Tamkevičiūtė). Buvo 
pašarvota Senko laidojimo kop
lyčioje Brooklyne. Gedulinės 
mišios atlaikytos Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje. Palaidota ša
lia vyro Stasio, St. Charles ka
pinėse Long Island.

Emilija gimė prieš 75 metus 
Alytaus aps. J JAV atvyko 1949 
m. ir nuo 1951 m. gyveno Wil- 
liamsburgo dalyje Brooklyne, 
netoli Apreiškimo parapijos. Ji 
su vyru buvo uoli parapijos dar- 
bi-ninkė, lietuviškų patriotinių 
organizacijų narė, pamaldi pa- 
rapietė, svetinga šeimininkė, 
nuoširdi ir mylinti moteris.

Nuo pat atvykimo į Ameriką 
priklausė Lietuvos Vyčiams, pa

siekė organizacijos 4-ąjį laipsnį 
41-oje kuopoje New Yorke. Ji 
buvo Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos narė, atstovaudavo tai 
organizacijai ir lietuviams, daž
nai pasipuošusi tautiniais dra
bužiais šventėse ir minėjimuose. 
Ji ir palaidota su tuo pačiu nu
mylėtu tautiniu kostiumu.

Emilija 28-erius metus išdir
bo Van Arsdale vardo gimnazi
joje, kurioje ją jautriai prisimena 
bendradarbiai, mokiniai ir mo
kytojai. Kiekvienam ji turėjo 
mielą žodį, užuojautos ir paska
tinimo šypsnį.

Šeima, kaimynai ir draugai ją 
prisimena kaip vaišingą šeimi
ninkę, puikią siuvėją, jaunimo 
draugę ir dosnią lietuvę, ištiesu-

(nukelta į 8 psl.)

Paskaitą skaitė Vėjas Kazimie
ras Liulevičius, iš Chicagos. Jį 
su klausytojais supažindino dr^v 

i Antanas Juzaitis.
Prelegentas Liulevičius istori

jos studijas baigė Chicagos uni
versitete. Gavęs stipendiją, dok
torato siekia Philadelphijos uni
versitete ir rašo disertaciją apie 
kaizerinę okupaciją bei jos reži
mą Lietuvoje ir kitur rytiniame 
fronte Pirmojo pasaulinio karo 
metu. Praeitais metais Liulevi-' 
čius medžiagą savo disertacijai 
rinko Vokietijoje ir Lietuvoje. 
Jis taip pat talkina Moksleivių 
ateitininkų sąjungai įvairiuose 
darbuose.

Studijuodamas Pennsylvani- 
jos universitete, Liulevičius pa
dėjo suorganizuoti Penn Lithua- 
nian Society “Vytis”, kuri bando 
pritraukti ir tuos, kurie turi sim
patijų Lietuvai, nepaisant kokios 
jie būtų tautybės. Vinco Krėvės 
šeštadieninėje mokykloje jis 
dėsto istoriją.

Jo paskaitos tema buvo “Šv. 
Kazimiera iššūkis mum”. Toks 
iššūkis reikalauja šv. Kazimiero 
gyvenimą giliau pažinti. Prele-

Koncertas ir pietūs

Šv. Kazimiero parapijos mote
rys gegužės 16 d., sekmadienį, 
1 vai. popiet Maironio Parke 
rengia koncertą ir pietus.

Meno programą atliks kaimy
nystėje, Westford, MA, gyve
nanti solistė Daiva Mongirdaitė- 
Richardson.

Solistė studijavo muziką ir 
dramą Bostono universiteto ope
ros skyriuje pas Sarah Caldvvell. 
Universitetą baigė, gaudama Ba- 
chelor of Fine Arts. Atliko pa
grindines roles lietuvių Operoje 
Chicagoje: Violetą “Traviatoje”, 
Oscarą “Kaukių baliuje”, Marce
liną “Fidelio”, o Chicagos Lyric 
Operoje — Mimi “Bohemoje”. 
Taip pat yra daug koncertavusi 
lietuviams ir amerikiečiams lie
tuvių telkiniuose Amerikoje ir 
Kanadoje.

ITS EASY TO 
BANKBYa
The South Boston Savings 
Bank’s famous postage paid 
both ways bank by mail 
plan is easy, convenient 
and sensible.
When the bank receives you r savings or 
checking account transaction it’s 
processed and maited back to you the 
šame day. Thousands of our customers 
have enjoyed this free Service for years.

When you bank by mail. the South 
Boston Savings Bank is as etose as the 
nearest mail box.

Open an account today by filling out the 
coupon below or visiting one of our conve- 
nientty located offtoes

ŠAULIŲ VEIKLOJE

NAUJA VALDYBA
LŠST Trakų rinktinės Naujoje
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WE’LlS 
PAYTHE

BOTH 
WAYS!
South Boston 
Savings Bankl
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mirė š.m. balandžio 9 d. (Didįjį Penktadienį) 
ark. J. Matulaičio slaugos namuose, Putnam, CT, 
išgyvenusi 93 metus. Palaidota Nekalto Prasidėji
mo vienuolyno Dangaus Vartų kapinėse.

Dėkojame kun. R. Krasauskui, prel. V. Balčiūnui 
ir kun. V. Cukurui, atnašavusiems mišias koplyčio
je ir attikusiems apeigas kapinėse.

Esame dėkingos seselei Teresei už grojimą var
gonais ir visoms seselėms, giedojusioms mišių metu 
koplyčioje ir kapinėse.

Nuoširdi padėka seselei Aloyzo' už nuolatinį 
rūpestį mūsų Mamytės ligos metu, o s i: - .Arė
tai už puikiai paruoštus polaidr rrinJus ' .atus.

Dėkojame laidojimo direktoriui L. J. Bellerose 
už rūpestingą paskutinį patarnavimą.

Giliame liūdesyje likusios
dukterys Stasė Cibienė ir 
Janina Ambraziejienė ir 
jų šeimos.

gentas kalbėjo apie trirankį šv. 
Kazimiero paveikslą, kuris yra jo 
vardo koplyčioje Vilniaus kate
droje. Tas dvi dešines rankas jis 
interpretavo kaip dvigubą pagal
bą mums, siekiant gėrio ir am
žinųjų vertybių. Dvi rankos sim
bolizuoja ir jų siekimą į Rytus ir 
Vakarus, į praeitį ir ateitį, į isto
rines ir kultūrines vertybes.

Jis aiškino ir kitą atsineštą pa
veikslą — šv. Kazimiero pasiro
dymą prie Polocko miesto ir Lie
tuvos kariuomenės pervedimą 
per Dauguvą, kad rusai neap
suptų Polocko.

Šv. Kazimieras ir savo gyveni
me mokėjo pagelbėti aplinkai ir 
valstybei, kad ji būtų stipresnė, 
tvarkingesnė. Jis priešinosi ir 
Rytų bei stačiatikių įtakai, kuri 
skverbėsi į Lietuvą.

Dabar Lietuva, šv. Kazimiero 
raginama, turi pasikelti į naują 
plotmę, į demokratiją, iš mate
rializmo griuvėsių į dvasios sti
prybę, iš praeities vargų į tikrą 
laisvę. Šv. Kazimieras šaukia vi
są tautą į atsinaujinimą.

Anglijoje 1993-1995 metų valdy
boje yra šie asmenys: kapelionas 
kun. Rafaelis Šakalys, OFM, iš 
Kennebunkport, ME, pirminin
kas g. š. Algirdas Zenkus, vice
pirmininkas Martynas Dapkus, 
sekretorė Janina Miliauskienė, 
iždininkas — Vytas Ilgūnas, mo
terų vadovė — Vanda Ramo
nienė, vėliavnešis Julius Maske
liūnas, kontrolės komisija: Če
slovas Kiliulis ir Ilona Baranau
skaitė.

Kuopų pirmininkai: Jono Va
nagaičio Bostone — Stasys Au- 
gonis, Martyno Jankaus Brock- 
tone — Stasė Gofensienė, Dr. 
Vinco Kudirkos Worcesteryje — 
Arūnas Grigalauskas.

J. M.

Dr. A. Juzaitis padėkojo pre
legentui už prasmingą ir jautrų 
žodį. Po to Rasa Krokytė-Vasel- 
kienė padeklamavo Bernardo 
Brazdžionio eilėraštį “Šaukiu aš 
tautą”. Eilėraštis labai tiko da
barties laikams.

A. M.

TAISYKIME SVEIKATĄ LIETUVOJ
Kelionė į Lietuvą ir poilsis vasarą geriausioj 

Druskininkų sanatorijoj

$1.589
Kaina įskaito:

□ Skrydžiai iš New Yorko i Vilnių ir atgal;
□ Kelionė i Druskininkus;
□ 14 naktų sanatorijoj - pilnas maitinimas;
□ Gydymas, vonios, sausas masažas, gydomasis dušas, 

gydomieji žolių kokteiliai ir t.t.

Grįžę galėsite tęsti Druskininkuose įgautą sveiko gyvenimo 
praktiką - sveikai gyventi ir gyvenimu džiaugtis.

VYTIS TRAVEL
2129 Knapp St.

Brooklyn, NY 11229
Tel. 718 769-3300; 1-800-952-0119
FAX 718 769-3302; Telex 216-282

ŽEMIAUSIOS KAINOS SKRYDŽIAMS 
J LIETUVĄ ŠIĄ VASARĄ
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: balandžio 24 d., šeštadienį, 
10 vai. ryto LB New Yorko apy
gardos susirinkimas.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
pereitą savaitgalį Chicagoje da
lyvavo Sv. Kazimiero seserų vie
nuolijos sukaktuvinėse iškilmė
se. Pirmadienį, vos grįžęs iš Chi- 
cagos, tuoj išskrido į Australiją, 
kur dalyvavo prel. Prano But
kaus laidotuvėse Sydney mieste. 
Ten pabus vieną savaitę besirū
pindamas Australijos lietuvių 
sielovados reikalais.

Paulius Jurkus, rašytojas, 
poetas ir dailininkas, o taip pat 
ir “Darbininko” redakcijos uolus 
narys, šį savaitgalį grįžta į New 
Yorką iš Floridos, kur praleido 
Velykų šventes, aplankė gausius 
savo bičiulius ir pailsėjo.

Rūta Virkutytė, Lietuvių Ka
talikų Religinės Šalpos įstaigos 
reikalų vedėja, išskrido į Lietuvą 
aplankyti giminių ir artimųjų. 
Taip pat turės progos pasireikšti 
ir savo įstaigos reikalais.

Lietuvos Misija prisidėjo prie 
Makedonijos priėmimo į Jungti
nes Tautas rėmėjų ir dalyvavo 
Generalinės Asamblėjos nepa
prastame posėdyje, kur buvo vi
suotiniu pritarimu priimta JT 
nare buvusios Jugoslavijos Ma
kedonijos respublikos vardu.

Gintė Damušytė, Lietuvių 
Misijos prie Jungtinių Tautų pa
tarėja, neseniai apdovanota Giedros 
korporacijos premija, balandžio 
25 d., šį sekmadienį/ dalyvaus 
Los Angeles, CA, ateitininkų 
šeimos šventėje ir pasakys pa
grindinę kalbą.

LB New Yorko apygardos val
dybos posėdis įvyks gegužės 5 
d., trečiadienį, Kultūros Židinio 
posėdžių menėje. Apygardos 
valdybos posėdžiuose dalyvauja 
apylinkių pirmininkai ir LB tary
bos nariai, atstovaujantieji šiai 
apygardai.

Linksmavakaris, kurį rengė 
naujai atvykę lietuviai balandžio 
24 d. Kultūros Židinio salėje, 
neįvyks. Panašus pobūvis pla
nuojamas gegužės mėnesį.

Valentina Roman, Allen- 
town, PA, kasmet paremia Dar
bininką didesne auka. Ir šiemet 
prenumeratą užmokėjo, atsiųs
dama 100 dol. čekį. Nuolatinei 
lietuviškos spaudos stiprintojai 
nuoširdžiai dėkojame.

Vytautas Žukas, Great Neck, 
NY, yra nuolatinis “Darbininko” 
rėmėjas. Ir šiemet, kaip kasmet.
užmokėjo prenumeratą, atsiųs
damas $85 čekį. Dosniam lietu
viškos spaudos palaikytojui 
nuoširdžiai dėkojame.

Jokūbas Skudra, East Chica- Telef 508 428-1004.
go, IL, su apgailestavimu atsi
sakė toliau gauti “Darbininką”, 
kurį jis labai mėgo. Pablogėjo jo 
regėjimas ir nebegali skaityti. 
Prašė kalendorių ir toliau kasmet 
siuntinėti. “Darbininkui” pa
remti pridėjo $50 auką. Admini
stracija apgailestauja, netekus 
uolaus skaitytojo, linki Jokūbui 
Skudrai geros sveikatos ir dėkoja 
už auk^spaudai palaikyti.

Moteris iš Lietuvos (40 metų) 
ieško darbo savaitgaliais. Gali 
dirbti įvairius meninius darbus, 
dekoruoti kambarių sienas, pri
žiūrėti vaikus, globoti ligonius, 
padėti namų ruošoje. Skambinti 
tel. (718) 235-9218. (sk.).

Religinės Šalpos didžiosios lo
terijos laimingųjų bilietų trauki
mas vyks balandžio 24 d., šį šeš
tadienį, Apreiškimo parapijos 
salėje, kun. St. Railos kunigystės 
jubiliejinio banketo metu. Kun. 
St. Raila buvo pirmasis Religinės 
Šalpos įstaigos reikalų vedėjas.

LB New York apygardos apy
linkių atstovų suvažiavimas 
įvyks balandžio 24 d., šį šešta
dienį, Kultūros Židinyje. Regis
tracija 9:30 vai. ryto, o suvažiavi
mo posėdžio pradžia 10 vai.

Kun. Stasio Railos kunigystės 
60 metų jubiliejus minimas ba
landžio 25 d. Apreiškimo parapi
joje tokia tvarka: iškilmingos 
mišios 11 vai. bažnyčioje.Pa
mokslą sako Tėv. Leonardas An- 
driekus, OFM. Po mišių, para
pijos mokyklos didžiojoje salėje 
banketas.

Lietuvos ambasadorius Jung
tinėse Tautose Anicetas Simutis 
balandžio 20 d. kalbėjo JT Sau
gumo Tarybos posėdyje Bosnijos 
- Hercegovinos klausimu.

Tėv. dr. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, lietuvių pranciškonų 
vienuolyno Brooklyne viršinin
kas, pasakys pamokslą per kun. 
St. Railos kunigystės 60 metų su
kakties pamaldas Apreiškimo 
lietuvių parapijos bažnyčioje ba
landžio 25 d., šį sekmadienį.

Lietuva stebėtojo teisėmis 
pakviesta dalyvauti Jungtinių 
Tautų Taikos palaikymo operaci
jų sesijoje balandžio 19-30 die
nomis ir UNICEF Tarybos sesi
joje balandžio 26 - gegužės 7 die
nomis New Yorke. Ypač UNI
CEF (JT Vaikų Fondo) Tarybos 
sesijoje bus svarbu dalyvauti 
Lietuvai, nes ten, tarp kitų daly
kų, darbotvarkėje yra pagalba 
Centrinei ir Rytų Europai, Bal
tijos valstybėms ir Nepriklauso
mų Valstybių Sandraugai. Abie
jų sesijų organizaciniuose 
posėdžiuose balandžio pradžioje 
dalyvavo Lietuvos Misijos prie 
JT patarėja Gintė Damušytė.

American Trans Air, Ine. 
birželio 2 pradės skrydžius iš 
New Yorko tiesiai į Rygą. Ši 
kompanija skraido po visą pa
saulį nuo 1973 metų. Ji žinoma 
kaip didžiausia Charter kompa
nija, l>et turi ir tvarkaraščiu nu
matytus skrydžius. Šiuo metu 
ji vartoja lėktuvus: Lockheed 
L-1011, Boeing 757 ir Boeing 
727. Žiūr. American Trans Air 
skelbimą 6-tam puslapyje.

BOSTONO apylinkių TRANS- 
PAK atstovas Romas Račkaus
kas, Cape Cod, MA, susitarus 
paims jūsų siuntinius iš namų.

Nebrangiai parduodamas pe
čius kepti raguoliams (baumku- 
chen). Skambinti Jonui Stankui 
tel. (617) 479-1104. (sk.).

“Lietuvos aidas”, pagrindinis 
16 psl. Lietuvos dienraštis,-duo
da objektyvų atsikuriančios Lie
tuvos vaizdą. Tokios žinios išei
vijai yra naudingos. Nuo šių 
metų pradžios laikraštis siun- 
nčiams du kartus savaitėje oro 
paštu. Prenumerata metams 
$85. Čekius rašyti “Lietuvos ai
do” vardu ir siųsti JAV įgalioti
niui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. (sk.)

Skaitytojai, kurie iki balan
džio 20 d. atsiliepė į naujų skai
tytojų vajų, ir kurie dar nebuvo 
paskelbti: Yolanta Andriuškevi
čius, Linden, N J; Valentina Tu-, 
mėlis, Linden, NJ; Frank Galo- 
nes, Parma, OH; Lena Beleckis, 
Ravena, NY (atsiuntė 3 pavar
des); J. Žilinskas, So. Boston, 
MA; Elena Miknius, New Lon- 
don, CT; Aldona Dulskis, Cocoa 
Beach, FL. Jie visi atsiuntė pa-j 
vardes tų savo pažįstamų, kurie 
Darbininko dar neskaito. Jiems 
siusime 5 numerius nemokamai. 
susipažinimui. Bus pasiųstas ir 
laiškas nurodant, kas jų pavardes 
atsiuntė. Kviečiame visus skaity
tojus į talką: atsiųskite pavardes 
tų pažįstamų, kurie Darbininko 
dar neskaito; jie nemokamai 
gaus 5 numerius susipažinimui.

TAUTOS FONDO 
NARIŲ DĖMESIUI

f-. ... - Z / • j J.

Gerbiami Tautos Fondo na
riai,

Šiomis dienomis iš Tautos 
Fondo Tarybos būsite gavę kvie
timą dalyvauti šių metų metinia
me susirinkime. Prie to kvietimo 
pridėtas TF Tarybos pirmininko 
kreipimasis į TF narius, pasi
rašytas 1993 m. balandžio 7 die
nos data. Jame kalbama apie ta
riamai anoniminį laišką, ragi
nantį TF narius “siųsti įgalioji
mus kažkokiam TF Metiniam 
Susirinkimui, P. O. Box210111, 
Woodhaven, NY 11421”. Toliau 
sakoma, kad, siunčiant įgalioji
mus tuo adresu, jie gali dingti 
be žinios. Šiuo metu dar esą nėra 
aišku, kas stengiasi tokiom pik
tom užmačiom Tautos Fondui 
pakenkti.

Dėl to tenka pasiaiškinti, dėl 
laiko stokos pasinaudojant šio 
laikraščio skiltimi:

Minėtame laiške duodamas 
atsakymo adresas, kaip čia pa
kartotas, yra tikslus. Juo siunčia
mi laiškai adresatą pasiekia. 
Laiškas nėra anoniminis ir jo 
užmačios nėra piktos. Jį rašė , 
grupė Tautos Fondo nariams ir j 
tarybos pirmininkui gerai žino- ' 
mų asmenų, šiame laiške iš
vardintų, kaip pvz., Juozas Gie- . 
draitis, Aleksas Daunys, Jurgis t 
Valaitis ir kiti, kurie yra arba * 
Tautos Fondo steigėjai arba . 
buvę vadovybės nariai, su- ' 
sirūpinę esama Tautos Fondo • 
padėtimi. Naudodamiesi jiem į 
priklausoma teise, jie kvietė na
rius metiniame susirinkime da- 2 
lyvauti arba atsiųsti savo įgalioji- < 
mą laisvu pasirinkimu, vienam : 
iš išvardintų asmenų.

Tuo prierašu Tarybos pirmi- * 
ninkas Tautos Fondo narius klai- ; 
dina, kompromituoja save ir Ta- » 
rybos pirmininko užimamą vie- * 
tą, kenkia demokratiniam proce
sui nariams, netrukdomiems da
lyvauti organizacijos tvarkyme,ir 
tuo būdu pažeidžia jų teises.

Visų minėtame laiške išvar- ’ 
dintų asmenų vardu

Jurgis Valaitis
1993 m. balandžio 15 d.

Lietuvos radijas iš Vilniaus 
girdimas 9 v.v. 11750 dažniu, 
arba 25 m. banga.

ATGIMUSIOS^
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite trijų 
kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol. 

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti 

Darbininko administracijai 
9 vai. - 4 vai. p. p. 
tel. 718 827-1351 

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Lietuviškos detalės iš filmo “A TIME TO BUILD”, kuris buvo parodytas Velykų 
Sekmadienį, balandžio 11 d., 11 vai. ryto per 13 kanalą. Vienos valandos videojuosta, 
pagaminta JAV Katalikų Konferencijos rūpesčiu, pavaizdavo Lenkijos, Lietuvos, Če
koslovakijos ir Vengrijos tikinčiųjų kovą už religijos laisvę gūdžiame ateizmo laikotar
pyje. Apie Lietuvos žmonių kovas ir didvyriškumą pasakojo Lietuvos kardinolas Vin
centas Sladkevičius, Lietuvos Caritas vadovė dr. Albina Pajarskaitė ir Nijolė Sadūnaitė. 
Stasio Valatkos nuotrauka iš TV ekrano. f

EMILIJAI SANDANAVIČIENEI MIRUS
(atkelta iš 7 psl.)
šią pagalbos ranką savo gausiai 
giminei Lietuvoje, ir anksčiau, 
Sibire. Emilijos paslaugos susi
laukė daugelis vyresnio amžiaus 
žmonių ir ligonių. Ji rūpinosi vi
sais. Jos energija ir meilė buvo 
neišsenkanti. Sunku būtų su
skaičiuoti, kiek jaunuolių vaiši
nosi ir linksminosi jos šiltoje vir
tuvėje prie užkandžio ir atviro 
žodžio.

IEŠKOMI 
GEN. J. ČERNIAUS 

GIMINĖS
Mano dėdė Jonas Černius gi

mė 1898 m. sausio 6 d. Kupišky
je. 1929 m. baigė Belgijos aukš
tąją karo inžinerijos mokyklą, 
1932 m. Paryžiaus karo akademi
ją. 1934 m. Kauno karo mokyk
los viršininkas. 1936-39 m. Lie
tuvos kariuomenės štabo virši
ninkas; brigados generolas (1937 
m.), 1939 m. kovo - lapkričio 
mėn. Lietuvos ministras pirmi
ninkas. 1939-1940 m. Vl-osios 
divizijos vadas, generolas majo
ras (1940 m.). 1941-44 m. gyve
no Kupiškyje, 1944 m. pasitrau
kė į Vakarus. 1948 apsigyveno 
JAV. Mirė 1977 m. liepos 3 d. 
Los Angeles, CA. Savo dėdės 
vaikų ar anūkų ieško Regina Čer- 
niūtė-Kirkilienė, Ramybės 1-43, 
4930 Anykščiai, Lietuva.

Dešimt žurnalistų iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos yra atvykę 
į Ameriką ir čia praleis 34 dienas, 
susipažindami su • vietinėmis 
spaudos ir demokratijos veikimo 
sąlygomis. Jie lankysis Washing- 
tone ir kituose didžiuosiuose 
miestuose. New Yorke jie bus 
šešias dienas, nuo gegužės 7 ligi 
12 dienos. Gegužės 7 d. popiet 
grupė lankysis “Darbininke”. Iš 
lietuvių žurnalistų grupėje yra: 
“Klaipėdos” dienraščio vyriau
siasis redaktorius Antanas Stane
vičius, “Lietuvos aido” biznio 
vedėjas Regimantas Dima, 
didžiausio Lietuvos dienraščio 
“Lietuvos ryto” tarptautinių 
žinių korespondentas Liudas 
Dapkus. Tarp latvių ir estų žur
nalistų didžiuma yra iš Rygos i 
Tallino laikraščių ir žinių 
agentūrų. Yra ir du atstovai iš 
“The Baltic Observer”, kuris an
glų kalba leidžiamas Rygoje ir 
rašo apie visas tris Baltijos val
stybes, o skleidžiamas 32 šalyse. 
Žurnalistus globoja USIA užsie
nio žurnalistų centras.

NAUJASIS TESTAMENTAS
“Darbininko” administracija 

gavo keletą Naujojo Testamento 
egzempliorių. Tai naujausia lai
da, versta iš graikų kalbos. Išlei
do “Katalikų pasaulio” leidykla 
Vilniuje 1992 m. Priekyje įdėta 
spalvoti Jeruzalės ir Palestinos 
žemėlapiai, gale—apaštalo Pau
liaus kelionių žemėlapis. Įrišta į 
kietus viršelius, 648 psl. Kaina 
15 dol. su persiuntimu.
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Nors jos ir vyro giminėje yra 
pamaldžių ir iškilių asmenybių, 
būtent vysk. Sigitas Tamkevį- 
čius ir a. a. kan. Mečislovas San- 
danavičius, Emilijos kuklią as
menybę nušvietė jos pačios gilus 
tikėjimas į Dievą ir atsidėjimas 
krikščioniškam gyvenimui. Ji 
mokė pavyzdžiu. Visi jos labai 
pasigesime. Mama buvo mūsų 
gyvenimo ašis, meilės ir džiaugs
mo centras.

Dėkojame klebonui kun. V. 
Palubinskui, šeimos draugams 
kunigams J. Pakalniškiui ir St. 
Railai bei draugui Rev. G. Me- 
rolla už atlaikytas mišias ir gedu
lines apeigas, Tėv. Leonardui 
Andriekui už rožančiaus sukal
bėjimą, J. E vysk. P. Baltakiui už 
apsilankymą šermeninėje, bro

Emilija Sandanavičienė

SPORTO ŠVENTĖ
JAV ir Kanados lietuvių sporto 

šventės metu New Yorke Me- 
morial Day savaitgalį, gegužės 
28-31 dienomis, bus du stambūs 
renginiai — šeštadienį, gegužės 
29 d. lenkų salėje, 5 Pulaski Pi., 
Port VVashington, N Y (Long 
Island), bus šokiai. Sekmadienį, 
gegužės 30 d., vakare bus pobū
vis laive, plaukiant aplink Man- 
hattano salą. Laivas “Island Ad- 
venture”, 65 pėdų, galįs vežti 
300 keleivių, išplauks vakare iš 
World’s Fair Marina, Flushing, 
N Y (Queens), 7:30 vai., grįš 
11:30 vai. Kelionės metu gros 
muzika, bus nemokamas alus, 
vynas ir sode. Maistas bus parda
vinėjamas. Kelionės kaina $35 
susimokėjusiems iki gegužės 23 
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liui Pranciškui, G. Bukauskienei 
už jautrų giedojimą, Bill Kurnė
tai, p. Kuncienei ir kitiems šei
mos nariams, tarusiems pras
mingus atsisveikinimo žodžius. 
Įvertiname artimųjų užprašytas 
mišias, gėles ir paguodos žo
džius. Ilsėkis ramybėje, brangi 
Mama!

Sūnus Petras Sandanavičius 
Dukra Irena ir Antonio Mer- 

lino, jų vaikai Jonas, Andrius, 
Laura

Dukra Marytė ir Robert 
Newson, jų vaikai Aleksas, Sigi
ta, Inga

Seserys Ona Krasauskienė 
(Toronto), Elė (Lietuva)

Brolis Zigmas (Lietuva) 
Kiti giminės ir artimieji

d., $40 — po gegužės 23 d. Spor
tininkams į šią kainą įeina ir ke
lionė autobusu iš viešbučių į uo
stą ir atgal. Užsakymus su pini
gais siųsti Vidai Jankauskienei, 
84-14 89 St., Woodhaven, NY 
11421. Čekius rašyti LAK Reser- 
ve Fund vardu.

Pagrindinės žaidynės vyks šio
se vietose: krepšinis — St. Do- 
minic’s High School, Oyster 
Bay, NY, ir Lutheran High 
School, Bayville Rd., Brockvil- 
le, NY. Tinklinis — St. Domi- 
nic’s High School. Tenisas — 
New York Institute of Technolo
gy, Old Westbury Camp, Old 
Westbury, NY. Šachmatai ir sta
lo tenisas — Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
New York.
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